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I [Algemene culturele beschouwingen]
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Bevolkingsgroepen op Curaçao
Het is niet zonder aarzeling dat ik in een kort artikel de onderlinge verhouding der
verschillende bevolkingsgroepen op Curaçao ga schetsen. Wat mij weerhield was
ten eerste het besef dat ik wel vertrouwdheid mét, maar geen deskundigheid in de
Curaçaose aangelegenheden bezit. Bovendien valt over de onderlinge verhouding
van bevolkingsgroepen niet te spreken zonder te wijzen op bestaande tegenstellingen.
En tegenstellingen houden wrijvingsmomenten in, waar men vooral in kleine
gemeenschappen, waartoe ook de Curaçaose behoort, niet van horen wil.
Wie zich op de tenen voelt getrapt, moet maar denken dat ik zoiets als een dichter
ben, derhalve een fantast, een legende-vormer. Enkele feiten laten zich evenwel
vaststellen, waarover iedereen het met mij eens zal zijn. Er zijn weinig
gemeenschappen die uit zo heterogene bevolkingsgroepen bestaan als de Curaçaose
en, wat misschien nog merkwaardiger is, ondanks de heterogeniteit een zo sterk
homogeen karakter vertonen. Curaçaoënaars plegen-onverschillig of het israëlieten,
kleurlingen, protestantse blanken, rooms-katholieken of zelfs petroleum-employés
zijn - elkaar in den vreemde op mijlen afstand te herkennen en wel met die zonnige
vreugde waardoor zij elkaar letterlijk in de armen vliegen, waarbij men bedenken
moet dat de omhelzing, evenals bij andere zuidelijke volkeren, ook onder mannen
gebruikelijk is. Een oorzaak voor deze sympathische verhouding onderling heb ik
jarenlang gezocht en heb ik waarschijnlijk ook gevonden. Maar laten wij, ter wille
van het overzicht, met de verscheidenheid, de heterogeniteit beginnen.
De piëteit noopt mij eerst een van de groepen te noemen die niet alleen tot de
oudste, maar ook tot de verouderde behoort en, gezien de ontwikkeling der
economische verhoudingen, spoedig
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in de andere zal worden opgenomen en verdwijnen. Het is de groep van de blanke
plantagehouders, die men tot op zekere hoogte zou kunnen vergelijken met het
geslacht dat men beschreven vindt in de populaire roman van Margaret Mitchell,
Gone with the Wind. Er is echter een aanmerkelijk onderscheid tussen de rijke planters
uit Virginia en de Carolina's en de Curaçaose ‘koenoekoe’-houders (‘koenoekoe’
kan in dit verband als ‘plantage’ worden vertaald). De economische verhoudingen
werden in de Amerikaanse staten, de ‘Geconfedereerde Staten’, beheerst door de
rijke planters; op Curaçao waren het, gezien de bodemgesteldheid en de
vergelijkenderwijs geringe uitgestrektheid der plantages, niet de plantagehouders
die de economie beheersten. De koenoekoe-houders leefden integendeel soms zelfs
met die zekere schuwheid van ‘poor whites’, in de schaduw van de grote
gebeurtenissen die het bestaan van het eiland hebben bepaald. Het zijn steeds
buiten-Curaçaose verhoudingen geweest waaraan Curaçao zijn welvaart en
belangrijkheid te danken heeft gehad. Economisch kunnen wij m.i. de Curaçaose
geschiedenis in drie perioden verdelen.
1. De periode van de slavenhandel, waarin Curaçao een hoogst belangrijke plaats
heeft ingenomen als slavenmarkt en ook een bloeitijdperk heeft beleefd. De plantage
‘Asiento’ in het Schottegat, een van de belangrijkste slavendepots van de West-Indiën,
is zelfs naar het slavencontract dat werd opgemaakt, het ‘asiento’, genoemd.
2. De periode, reeds vóór 1862 (het jaar van de afschaffing van de slaverij)
aangevangen, maar die daarna haar definitief karakter vertoont toen Curaçao met de
meer of minder belangrijke, maar toch niet zulke hoge winsten afwerpende
transitohandel op Venezuela volstaan moest. Curaçao profiteert dan van het feit dat
Venezuela voor de grote scheepvaart slechts over zoal niet nautisch ontoegankelijke,
dan toch politiek weinig aantrekkelijke havens beschikt, zodat Willemstad op Curaçao
als overlaadhaven dienst doet. In deze periode heeft de smokkelhandel op het naburige
Venezuela, waar hoge belastingen werden geheven, hoogtij gevierd.
3. De periode, aanvangend plus minus 1920, waarvan het be-
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gin samenvalt met de vestiging op Curaçao van de Petroleumraffinaderij en waarin
zich tegelijk het einde van de koenoekoehouders afspeelt. De koenoekoe's, economisch
zo zwak gegrondvest, bleven in stand voornamelijk door de goedkope werkkracht
van de slaven. In 1862 veranderde de afschaffing van de slavernij weinig aan de
werkelijke verhoudingen, omdat nu eenmaal werkelijke verhoudingen slechts door
de realiteit en niet door meer of minder schoon klinkende theorieën worden veranderd.
De bevrijde slaven verkeerden in geen andere omstandigheden dan de niet-bevrijde;
het was van de opbrengst van de koenoekoe's dat zij moesten leven. Wel zou allicht,
ook zonder de komst van de Petroleum, de werkelijke slavernij zijn opgeheven en
wel door een geleidelijke verandering van de verhouding plantage-eigenaar enerzijds
en anderzijds de gekleurde arbeider, die tenslotte gebaseerd was op het scherpe
verschil van ras en intellectueel peil, beide aan verandering onderhevige factoren.
De komst van de Petroleum heeft het proces echter verhaast. Omstreeks 1920
onderging de arbeidskracht, door de vestiging van de raffinaderijen, een ongekende
hausse. Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, kunnen wij
aannemen dat de meeste koenoekoe's, die niet langer door de vroegere eigenaars
kunnen worden geëxploiteerd, of eigendom van de Petroleum of gemeentegrond
worden. Op de plaatsen waar de heren en dames, omringd door hun slavenopzichters
en kindermeiden met voorschoot en hoofddoeken hebben geleefd, zullen de
watermolens van de Bataafsche of welvarende dorpen verrijzen. Vooral in het laatste
geval is de geschiedenis in haar verloop dan rechtvaardig geweest.
Waarvan en hoe hebben deze plantagehouders intussen op hun koenoekoe's geleefd?
In het bekende Handboek voor de kennis van den cocospalm van dr. Hunger lees ik
dat er een Singalees spreekwoord bestaat, volgens hetwelk ‘de cocospalm voor
negenennegentig doeleinden geschikt zou zijn, terwijl het honderdste ook nog wel
gevonden zou worden’. Iets dergelijks zou men eveneens van de Curaçaose koenoekoe
kunnen zeggen. Waneer men daar, in dit woestijngebied met ergens een klapperbos,
klein vee ziet grazen, kan men zich nauwelijks voorstellen wat deze dieren
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toch van de schrale grond los rukken met hun nerveuze lippen. Men vraagt zich af:
wat in godsnaam valt er te halen uit deze afgelegen stukken woestijn? Het menselijk
vernuft vindt echter steeds een uitweg. Schematisch laat zich een Curaçaose plantage,
die ik voor het gemak dit keer aan de zuidkust situeer, aldus voorstellen: vanaf een
heuvel, met een witgekalkt landhuis, overziet men een dal, dat geleidelijk, een enkele
keer abrupt, overgaat in hogere plateaus. Het dal, al dan niet met zoutpannen, eindigt
in een meer of minder grote baai, terwijl de plateaus beplant zijn met aloë's, meer
typisch overigens voor het eiland Bonaire; met dividivibomen, merkwaardig verwaaid
door de passaatwind; met klapperbossen, die men overigens even vaak in de vallei
aantreft; of bevolkt worden door klein, een enkel maal door groot vee, ofwel (maar
dit is dan vooral vroeger het geval geweest) als bouwland worden aangewend met
maïs als het voornaamste graangewas. Wanneer men de blik naar het noorden richt,
ziet men de geitenkraal, de grote mestvaalt, waarvan men de opbrengst niet mag
onderschatten; enige stenen bijgebouwen met rieten daken; een afdak van gedroogde
cactusstengels, waar een ezel of een paard met de staart zwiept; een pakhuis dat
tegenwoordig meestal tot resten muur en gruis is vervallen; en op de achtergrond
een glooiend landschap met rechtovereind staande cactusstengels, alweer
dividivibomen en bazaltheuvels, die zich voortdurend bewegen, als torpedoboten,
tegen de vaart in van de door de passaat voortgestuwde wolkenmassa's; de Curaçaose
hemel is vrijwel altijd zwaar bewolkt. Ik zou U iets willen mededelen over het huis
vanwaar gij dit alles overziet, voornamelijk omdat dit huis het archetype is van de
koloniale Curaçaose bouw, die pas in de laatste tijd plaats heeft moeten maken voor
de villa's en bungalows van de Van Engelen-wijk of de moderne arbeidershuizen
van Mundo Nobo en Emmastad. Het oude landhuis is gebouwd op de top van een
heuvel, op een ruim terras waarvan de brede trap al dan niet geflankeerd is door twee
plompe bouwsels, die men torens noemt en waar, naar men mij heeft verteld,
opstandige slaven werden opgesloten. De architectuur van het huis is uiterst
eenvoudig. Men ziet, in het midden, een hoger zadeldak, waaraan zich twee
half-zadeldaken aansluiten, een aan de

Cola Debrot, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur

13
noord-, een aan de zuidkant. De daken voor en achter beantwoorden aan de voor- en
achtergaanderij, terwijl het middendak de bredere woonzaal overdekt; de gaanderijen
en woonzaal zijn van elkaar gescheiden door boogvormige openingen. Links en
rechts van woonzaal en gaanderijen bevinden zich kleinere vertrekken, die als keuken,
provisiekamer, slaapkamers, badkamer, kantoor enz. dienst doen. Dit is het type
volgens hetwelk oorspronkelijk alle huizen op Curaçao zijn gebouwd. De Curaçaose
huizen zijn oorspronkelijk variaties op dit zelfde architecturale thema. Op de
koenoekoe leeft men meestal uitsluitend gelijkvloers, in de stad hebben de huizen
gewoonlijk nog een eerste verdieping; bovendien vertonen de stadshuizen zich met
hun korte zijde naar de straatkant, zodat zij niet hun zadeldak in de volle lengte maar
een smalle spitsgevel vertonen. Een typisch voorbeeld van deze huizen met de korte
zijde aan de voorkant is de Handelskade met de spitsgevels, die herinneren aan de
oude Zuiderzeesteden als Hoorn of Enkhuizen. De Handelskade levert trouwens het
overtuigend bewijs dat deze architectuur van zuiver Hollandsen huize is. Er bestaan
nog talrijke andere variaties; zo treft men wat ik zou willen noemen, dubbelhuizen
aan: aan de ene hoek van het hoofdhuis is een vleugel aangebracht die daar dan
loodrecht op staat. Het ‘Colegio Santo Tomás’, vroeger een bekend internaat van
Zuidamerikaanse jongens, zou men als zodanig kunnen aanwijzen, wanneer men
bovendien rekening houdt met nog andere variaties die kunnen bestaan, bijv. het
ontbreken van een der gaanderijen door een veranda. In het boek van mr. W.J. van
Balen Ons Gebiedsdeel Curaçao (Tjeenk Willink, 1938), vindt men bizonder
geslaagde foto's die mijn opvatting illustreren.
In deze typische architectuur heeft zich derhalve het leven afgespeeld van de
plantagehouders, van wie ik zeide dat zij naast gelijkenis ook verschillen vertoonden
met hun klassegenoten in de zuidelijke staten van Noord-Amerika. Zij hadden meestal,
behalve een huis op de koenoekoe, een tweede huis in de stad. In de slavenperiode,
toen Curaçao als slavenmarkt een hausse beleefde, brachten zij de grootste tijd door
op de plantage. Ik spreek van de wettelijk gesanctioneerde slaventijd. Zij leefden
van de
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oogst, die nogal eens mislukte, ten gevolge van de droogten; van de geiten, met melk
en vlees voor eigen verbruik en vellen en mest voor de buitenlandse markten; van
houtskool, die gebrand werd; van het zout, voor zover aanwezig; van de kokospalm,
die voor negenennegentig doeleinden geschikt is. Zij hadden nog een andere bron
van inkomsten, die tot op de huidige dag verschillende beurzen heeft gevuld maar
eigenlijk onder de ernstige overtredingen valt. Zij leefden ook weleens - men mag
mij rustig heten liegen, ik geef er mijn volle toestemming toe - van de smokkelhandel
op Venezuela. De gelegenheid maakt de dief, laat de verre toeschouwer er zich niet
op beroemen dat hij geen contrabandist is; de vele baaien, waar schoeners en
eenmasters even voor de gezelligheid het anker kunnen uitwerpen en weer lichten,
maakten de verleiding wel groot. Sommige van deze contrabandisten, die het tot
grote rijkdom brachten, gaven als oorsprong van hun ‘zwart geld’ aan een verborgen
schat (el tesoro escondido) die zij zouden hebben gevonden, nadat zij ergens een
geheim document van een zeventiende-eeuws piraat hadden opgediept. Een van die
raadselachtige documenten dus, waarvan Edgar Allan Poe in zijn bekende short story
Gold Bug er een heeft samengesteld, dat eruitziet alsof een kind in de wilde met de
toetsen van een schrijfmachine heeft gespeeld: 53†††305)) 6×; 4826) 4†); 806×;
4860)) 85; 1† (;;†×8 †83 (88) enz. enz.
Voor het volledige document en de oplossing ervan leze men er zelf de Gold Bug
op na, vooral ook omdat het de sfeer van dergelijke verhalen, die steeds weer op de
meeste Caraibische eilanden opdoemen, nauwkeurig weergeeft. De rijkdom aan deze
verhalen schrijf ik voor een niet gering deel toe aan de nijpende behoefte van de
Caraibische smokkelaar om zijn rijkdom te verantwoorden, in de ogen van de fiscus,
maar ook in de ogen van zijn landgenoten. Intussen: de meeste van onze Curaçaose
plantagehouders waren geen smokkelaars; het bewijs daarvoor levert wel de
betrekkelijke armoede waarin zij hebben geleefd en de povere erfenissen die hun
erfgenamen deelachtig zijn geworden. Rijkdom is overigens relatief, tegenover hun
slaven staken zij af als aanzienlijke heren, als prinsen der schepping. In deze eerste
periode bestond allicht ook een scherpe scheiding der rassen. In het
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algemeen kan men zeggen dat de Curaçaose slavenhouders, in tegenstelling tot de
Surinaamse bijv., een goede naam hadden, als vrij menselijk stonden aangeschreven;
ten eerste omdat de plantagehouders op Curaçao bleven en niet alleen maar kwamen
met de bedoeling zich zo spoedig mogelijk te verrijken. Bovendien waren zij niet
als hun Noordamerikaanse broeders rijk genoeg om zich de weelde te veroorloven
een van hun slaven mishandelingen te doen ondergaan die tot invaliditeit leiden. Er
hebben zich echter ongetwijfeld ook uitspattingen voorgedaan; de slavenopstand op
‘Kenepa’ in 1795 blijft, hoe men het ook wende of kere, een tragische aanklacht
tegen het instituut der slavernij. Ik herinner mij nog hoe de stokoude mevrouw X de
laatste van haar geslacht mij in haar vervallen huis rond leidde, en in een van de
terrastorens gekomen mij met de stok naar een roestbruine vlek op de witgekalkte
muur wees en trots grinnikend opmerkte: ‘het bloed van een slaaf, die hier gestraft
is.’ Zij herhaalde, terwijl zij met de stok op de muur tikte: ‘Gestraft ... gestraft ...’
Maar mevrouw X was niet alleen oud, zij was ook een grote uitzondering onder de
Curaçaoënaars, die van nature een innerlijk verzet tegen zulke fanatismen voelen.
In het algemeen gevoelden zij ook daarom al een zekere genegenheid voor de slaven,
omdat zij als degenen die niet de economie van Curaçao bepaalden, ook zelf in een
afhankelijke positie verkeerden en derhalve eveneens de bittere smaak van de
afhankelijkheid hadden geproefd.
In de tweede periode, van de transitohandel, was deze afhankelijkheid nog groter
geworden. Zij moesten dan vaker in de stad zijn om nader toe te zien bij de nieuwe
plannen, die zij daar ten uitvoer brachten. De aanschaffing van slaven was moeilijker
geworden doordat er geen slavenmarkt meer op het eiland was en derhalve ook geen
overvloed aan zwarte arbeidskracht, ‘zwart eboniet’ zoals men destijds de negers
noemde, die vaak dan ook niet individueel maar per ton werden verkocht. Wat zij
op de koenoekoe moesten missen, trachtten zij elders goed te maken; zij werden
huiseigenaar of zij verhuurden hun schoener of zij probeerden het met een
badinrichting. Ik stel mij voor dat het in deze tijd is, dat de ‘Club de Gezelligheid’
werd opgericht, althans haar grote bloei heeft beleefd, wat overigens alleen maar op
een
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veronderstelling mijnerzijds berust, daar ik in dezen niet over gegevens beschik.
De ‘Club de Gezelligheid’ vormt het eerste huis aan de Handelskade, die ik zojuist,
in mijn architecturale uitweiding, heb genoemd. Ik noem nogmaals deze Club, omdat
men hier tegenstellingen aan het werk ziet die men nergens elders op het eiland samen
aantreft. Hier kwamen bijeen de plantagehouders, de israëlieten, de Nederlandse
officieren, de Venezolanen die uit hun land waren verbannen of gevlucht, en de
vreemdelingen, eendagsvliegen, die niet langer dan enkele dagen op het eiland zouden
blijven. En deze mensen zaten allemaal op het balkon en keken uit op de bevolking
van kleurlingen, die langzamerhand in macht en kunde groeiden; deze kleurlingen
waren dus ook, hoewel niet lijfelijk, dan toch in de geest in de Club aanwezig. Hier
op dit balkon werd men gedwongen over tegenstellingen na te denken, die men in
alle stilte van alle kanten bekeek en waarvoor men al dan niet een oorzaak vond. Wij
stoten dan meteen op de tegenstelling christen-israëliet. Ik heb indertijd in Nijmegen
geregeld, kort voor zijn dood, vriendschappelijk omgang gehad met dr. Cohen
Henriquez, in leven officier van gezondheid. Hij vertelde mij vaak dat hij eens een
artikel had geschreven over de onderlinge verhouding tussen joden en christenen op
Curaçao en dat dit artikel een nagel aan zijn doodkist was geworden; hij had er zowat
iedereen mee op de tenen getrapt, want, zoals hij zeide, men wilde maar het feit niet
onder ogen zien dat er een scherpe scheiding tussen deze twee groepen bestond. Ik
heb het artikel van dr. Henriquez niet kunnen terugvinden, het is trouwens ruim een
kwart eeuw geleden dat hij is gestorven; ik noem zijn artikel ook alleen maar om het
bewijs te leveren dat ik niet de eerste ben, die dit onderwerp aanroert.
Hoe staat het intussen hiermee? Een scheiding bestaat er ongetwijfeld, maar het
is m.i. allerminst geoorloofd van een scherpe scheiding te spreken. Het exclusivisme
dat in dezen bestaat of in ieder geval tot voor enkele tientallen jaren bestond, maakt
deel uit van wat ik zou willen noemen een algemeen Curaçaos exclusivisme. Ook
onder de christenen onderling bestonden er scheidslijnen: de Curaçaose gemeenschap
bestond uit een zeker aantal
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groepen, waarvan de leden in grote intimiteit met elkaar leefden, maar naar buiten
slechts oppervlakkige banden onderhielden. Ik vermoed dat deze scheiding tussen
de christenen onderling werd teweeggebracht door een reeks van factoren: de
verschillende mate en vorm van rijkdom; de oorsprong van deze rijkdom met de
daaraan verbonden familiegeheimen; voorts de oorsprong van de families zelf, uit
Holland en andere Europese landstreken afkomstig en niet zelden vermengd met
Venezolanen, omdat de politieke verhoudingen in Venezuela met zich meebrachten
dat er steeds Venezolaanse ballingen op Curaçao verbleven, wier dochters ondanks
de politieke ongenade van de vader de manbaarheid bereikten. Tussen haakjes, het
is van deze Venezolanen dat het Indiaanse bloed op Curaçao afkomstig is en niet
van de oorspronkelijke Caraiben, die reeds kort na de ontdekking van het eiland zijn
verdreven door de Spanjaarden. Het zijn, om tot ons onderwerp terug te keren,
waarschijnlijk dus ook een reeks factoren die tussen de christenen en joden een zekere
exclusiviteit hebben doen ontstaan, hoewel er ten eerste uitzonderingen op deze regel
voorkwamen en voorts, onder de heren althans, steeds een vriendschappelijke omgang
op de clubs, voornamelijk dan de Club de Gezelligheid bestond; bovendien lieten
joodse en christelijke families bij ontmoetingen in den vreemde onmiddellijk iedere
reserve vallen. Een scherpe scheiding wordt daarom al onwaarschijnlijk omdat de
Curaçaose joden althans tot de vervolging in Duitsland toe vrijwel uitsluitend tot de
sefardim-joden behoorden en deze sefardim- ofte wel Portugese joden in wezen niet
zoveel verschillen van families waarin, via de Venezolanen bijv., min of meer Moors
of Spaans bloed vloeit. Bovendien behoorden zij allen tot de gegoeden, sommigen
zelfs (als bijv. het bekende bankiersgeslacht Maduro) tot de meest gegoeden; de
straat waar voornamelijk joodse winkels zijn gevestigd, heet dan ook de
‘Heerenstraat’. En waarlijk, men behoeft geen marxist te zijn om in te zien dat de
‘heren’ - joodse, christelijke, Venezolaanse, Nederlandse enz. - samen weer een
aparte groep vormden tegenover de arbeidersgroep die grotendeels uit kleurlingen
bestond. Ik zal U nog enkele dezer ‘heren’ voorstellen. Om te beginnen de
Venezolanen, die ik reeds terloops heb genoemd. De
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politieke situatie van hun land bracht met zich mee, zoals ik reeds zeide, dat er zich
steeds een groep ballingen op Curaçao bevond. De omgang met deze Venezolanen,
die onderling allicht een nauw contact onderhielden, droeg een zeer speciaal karakter.
Ofschoon zij van een impulsief temperament zijn, waren zij wel gedwongen een
zekere geslotenheid aan den dag te leggen, daar anders hun politieke bedoelingen
aan den dag zouden treden. Hun impulsiviteit en exuberantie uitten zich derhalve in
een somtijds pathetische, somtijds bombastische woordenvloed, waarmede hun ware
bedoeling eerder verborgen dan geopenbaard werd. Ik herinner mij een zeer hoge
post die een Venezolaans generaal mij aangeboden heeft voor het geval hij ooit weer
aan de macht zou komen en dit alleen omdat ik de hoffelijkheid had gehad hem een
stoel aan te bieden op het balkon waarvan wij, het was Koninginnedag, uitkeken naar
het vuurwerk. Deze Venezolanen verdwenen soms even raadselachtig als zij waren
verschenen, soms met achterlating van een schone dochter, die inmiddels met een
verrukte Curaçaoënaar in het huwelijk was getreden. Het is aan een dergelijk huwelijk
dat ik, zelf half Venezolaan, het bestaan te danken heb; men zal het mij dus niet
kwalijk nemen als ik een zekere emotie onderga bij het schrijven dezer woorden ...
Een enigszins penibele herinnering aan deze ballingen bezit onze geschiedenis in de
overval van señor Urbina, die indertijd een zo grote opschudding in Holland heeft
verwekt.
De Nederlanders-om een andere groep ‘heren’ te noemenmaakten, nuchter van
aard als zij zijn, in het algemeen weinig indruk te midden van deze zuidelijke
temperamenten, behalve dan die keren dat zij uit de band sprongen, wat ook des
Nederlanders is, zodat de zuiderlingen hun hart vasthielden. De Nederlanders uit het
moederland maakten oorspronkelijk maar een gering deel uit van de ‘upper ten’.
Wanneer men de op Curaçao gebruikelijke talen opsomt naar de frequentie van het
gebruik, dan zou men vroeger de volgende reeks hebben gekregen: Papiaments,
Spaans, Engels, Nederlands. Het is pas in de laatste jaren, met de vestiging van de
Bataafsche op Curaçao, dat het Nederlands met de twee andere vreemde talen
wedijveren kan. Ik heb U
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er reeds op gewezen, dat met de vestiging op Curaçao van de Bataafsche een nieuwe
era in de Curaçaose economie is ingetreden. Het is, zoals ik zeide, met de vestiging
van de Petroleum dat de toestanden van de slaventijd voorgoed zijn verdwenen. De
arbeiders waren thans in staat aan anderen dan aan de plantagehouders hun werkkracht
aan te bieden. In economische termen gesproken: het kapitalisme had het patriarchale
systeem overwonnen. Het is uit deze economische overgang dat zich een zekere
animositeit laat verklaren, die een tijdlang in bepaalde kringen tegen de Nederlanders
uit het moederland heeft bestaan. Men moet wel begrijpen dat een tegenstelling
Curaçaoënaar-Nederlander vóór de vestiging in wezen niet bestond, zij het dan ook
de specifieke benaming ‘macamba’ voor de in het Europese rijk geboren Nederlander
wel gebruikelijk was. De Curaçaoënaars waren tot op zekere hoogte zelf Nederlandser
dan Nederlands, zij maakten deel uit van een zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur
die in isolement was blijven voortbestaan en die zich vooral door haar typisch
Nederlandse menging van bijbelvastheid, nuchterheid en innigheid kenmerkte. Deze
karaktertrek was des te typischer, omdat hij werd vastgehouden tussen de Spaans
georiënteerde Zuidamerikaanse republieken, met haar zoveel grotere verering voor
het bravado, de passie en de pathetiek. Het is derhalve pas met de komst van de
Bataafsche dat de Curaçaoënaar (de Curaçaose Nederlander) zich in zijn cultureel
isolement aangetast voelde door de Nederlanders uit het Europese gebiedsdeel. Hij
reageerde hierop als op een overrompeling, een bezetting zouden wij tegenwoordig
zeggen; de meestal ironische, maar in ieder geval veel vriendelijker benaming
‘macamba’ voor de Europese Nederlander maakte plaats voor het duidelijk
depreciërende ‘pletter’ (zoals de uit Holland geïmporteerde werkkrachten werden
genoemd, die de platen van de benzinetanks moesten ‘pletten’). Deze animositeit is
echter vrij spoedig geluwd, omdat men tot het inzicht kwam dat de economische
ontwikkeling van Curaçao toevalligerwijs op deze wijze haar beslag had gekregen,
maar in wezen reeds jarenlang bezig was zich te voltrekken. De patriarchale
verhouding was gebaseerd op een scherpe scheiding blanke-kleurling, zowel naar
ras als naar intel-
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lectuele capaciteit. In beide was een verandering bezig in te treden. Het zuiver blanke
en het zuiver zwarte ras waren bezig zich op Curaçao te mengen. Wanneer men mij
op een onbekend Caraibisch eiland zou uitgooien, bijv. met een parachute, dan zou
ik althans de nationaliteit van het eiland herkennen aan de graad van rasmenging.
Op de Engelse eilanden is er een duidelijke ‘colour-line’, zwart steekt als nacht af
tegen de blonde kinderen van het noorden, die er dan ook uitzien geel als narcissen.
Op de Franse eilanden bestaat er nauwelijks enig verschil tussen zwart en blank, het
is alles café crême, men heet er blank of zwart naargelang van de sociale positie die
men inneemt, kan men met enige overdrijving zeggen. De Hollandse eilanden houden
het midden tussen de Franse en de Engelse. Ook op Curaçao verdonkeren de blanken
en lichten de zwarten op. ‘En wie niet van buiten vernegert, vernegert van binnen,’
heeft een Cubaans dichter niet onaardig gezegd.
Wat het intellectuele peil van de kleurling betreft, het is, dank zij het assiduë werk
van de katholieke missie, onherkenbaar gestegen. Ik zeg met opzet de katholieke
missie, omdat de kleurlingen vrijwel zonder uitzondering tot de katholieke kerk
behoren, ten dele door toedoen van de vroegere plantagehouders, aanhangers van
Calvijn. Dezen zouden, naar men mij heeft medegedeeld, destijds hebben geweigerd
hun kerk met de slaven te delen. Een houding die overigens geenszins algemeen
aangenomen is door de Caraibische planters; op Barbados bijv. behoren de negers
tot de protestantse gemeente. De tijden waren rijp! Was de Petroleum niet gekomen,
de ontslaving van het eiland had plaatsgevonden langs lijnen van geleidelijkheid. De
Petroleum heeft het proces verhaast.
In het derde stadium ziet men de plantagehouders hun koenoekoe's verkopen en
ambtenaar worden bij de Petroleummaatschappij, voor zover zij zich niet op andere
wijze een bestaan hebben verschaft, als huisjesmelker, als icecreamverkoper, als
garagehouder enz. Wanneer derhalve de oorspronkelijke plantagehouder van vóór
1862 weer op het eiland zou verschijnen, dan zou hem als eerste bizonderheid opvallen
dat hijzelf was verdwenen, zowel naar ras als economisch gesproken. Men zal het
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mij dus ten goede houden, dat het van hem uit is dat ik de verschillende
bevolkingsgroepen heb beschouwd.
Ik wil nog met een enkel woord over de homogeniteit van de Curaçaose bevolking
eindigen. Hoewel ik persoonlijk de oplossing heb gevonden, zal zij voor velen nog
een raadsel zijn. Wat doet hen elkaar in den vreemde opzoeken, althans herkennen?
Sommigen zeggen dat de passaatbries, die er dag en nacht waait, het gehele jaar door,
de mensen een nervositeit verleent die hen aan elkaar gelijk maakt. De vondst is niet
onaardig, maar een beetje subtiel. Anderen spreken van eilandbewoners, maar er zijn
zovele eilandbewoners op aarde en het zijn niet alleen Engelsen die op Engelsen of
Urkers die op Urkers lijken; ook vastelandbewoners vertonen gelijkenis. Weer anderen
spreken over de speciale kruising van Europees, Indiaans en negerbloed, die zekere
eigenaardigheden zou hebben teweeggebracht. Ik voor mij meen, dat de Curaçaoënaars
cultureel een eenheid vormen, omdat zij, zoals ik reeds zeide, te midden van het
pathetisch en gepassioneerd Iberisch gezelschap het meest edele Nederlanderschap
vertegenwoordigen: menging van christendom, nuchterheid en innigheid, een
menging, die de sfeer en de voedingsbodem der vrijheidsgedachte vooronderstelt.
Dit besef is trouwens ook reeds tot de Spaans sprekende republieken rond de
Caraibische Zee doorgedrongen, vanwaar er velen hun vakantie op Curaçao komen
doorbrengen. De Zuidamerikanen, die men tegenwoordig op de pleinen, clubs en
stranden van Willemstad aantreft, behoren niet voor het grootste deel, als in de tijden
van Castro of Gomez, tot de Venezolaanse ballingen; het zijn meestal
politiekonschuldige, opgeruimde vakantiegangers. Op het eerste gezicht lijkt het
merkwaardig dat deze mensen op Willemstad hun vakantie komen doorbrengen,
ofschoon hun eigen land aan natuurgenot en steeds vertier zoveel meer te bieden
heeft. Het is dan echter niet alleen de afwisseling van de vreemde omgeving, maar
vooral de geestelijke ontspanning die zij zoeken door het min of meer geladen
dictatoriale klimaat hunner republiek te verwisselen met de vrijheidssfeer van ons
koninkrijk, waarin zij niet alleen tegen vreemden, op straat of in de club maar ook
onder elkaar zich vrij kunnen uitspreken.
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Kortom, in de Caraibische Zee is het op Curaçao dat men de vrijheid niet vergeefs
zoekt. Wanneer men derhalve in Nederland weigert afstand van het eiland te doen,
dan dient dit niet te geschieden uit politiek-tactische, economische of strategische
overwegingen, maar uit het inzicht dat dit kleine stuk grond cultureel kan blijken
van onschatbare waarde te zijn, niet alleen voor Nederland, maar ook voor het gehele
Amerikaanse werelddeel.
Als schrijver van Curaçaose origine voelde ik mij verplicht hierop te wijzen.
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Cultureel wantrouwen op Curaçao
Niet lang geleden kon men in de Curaçaose kranten een ingezonden stuk lezen,
ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter van de Volksuniversiteit alhier.
Zij beklaagden zich over het gering aantal personen, dat zich voor de verschillende
door hen gearrangeerde cursussen had opgegeven. Zij meenden naar aanleiding
hiervan zich te moeten beklagen over het gebrek aan culturele belangstelling op het
eiland.
Dit stuk heeft mij aan het denken gebracht. Bestaat er werkelijk een gemis aan
belangstelling? Dit moest ik stellig ontkennen. Iets dergelijks had ik wel kunnen
aannemen tijdens mijn vorig verblijf op Curaçao, in 1935. Voor zover er toen van
cultuur kon worden gesproken, betrof het toch alleen een stervende cultuur, het
verdwijnende patriarchale systeem van het Curaçao van vroeger, zoals het zo charmant
wordt beschreven op enkele bladzijden van De Pools Del Curaçao que se va (Het
verdwijnende Curaçao). Van nieuwe culturele vormen viel toen maar weinig te
bekennen.
In 1948 is de toestand aanmerkelijk veranderd. De belangstelling van thans kan
men in drie groepen onderbrengen. Ten eerste de belangstelling die uitgaat van de
lieden in de zo aantrekkelijke tropische avondjurken en smokings (zwarte broek met
witte of beige jas), dus de elite. Men vindt hen vooral bij de uitvoeringen,
georganiseerd door de Personeelsvereniging van de CPIM (de Olie, de Isla) en de
Kunstkring van Willemstad. Vooral de uitvoeringen van de CPIM trekken stampvolle
zalen. Menige Nederlandse kunstenaar zal u de verzekering kunnen geven dat de
ovaties hem op Curaçao gebracht, niet onderdoen voor die in de Nederlandse
schouwburgen en concertzalen, waar men er trouwens vrij karig mee is. Dan hebben
wij de belangstelling die uit-
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gaat van de volksklassen; hier kan men bepaald van enthousiasme spreken; hun
afkeuringen, bestaande uit massaal overluid geeuwen, zijn bovendien bijzonder
vermakelijk. Het betreft hier de populaire revues, waarin rumba's, guaracha's,
clownerieën en Curaçaose folklore elkaar afwisselen.
Ik denk met een bijzonder genoegen terug aan de uitvoeringen van de Revista
Musical, gearrangeerd door Romualdo Hanst, de bekende kapper onder het Hotel
Americano, die ook mij om de zoveel tijd uit hoofde van zijn beroep in de haren zit.
De Revista beschikt over twee prachtige danseressen, een ware lust voor de ogen,
de rumbera La Torres en de guaracha-danseres Vilma, die ook in de Amsterdamse
schouwburg furore zouden hebben gemaakt; voorts over een rumbaorkest, dat in
virtuositeit niet onderdoet voor de grote bands in de wereldsteden. Het publiek legt
daarbij, in zijn bewondering en afkeuring, een onderscheidingsvermogen aan de dag
dat ik nog voor kort niet voor mogelijk zou hebben gehouden op ons eiland.
Voor een menging van elite en volk zorgt een instelling als het Curaçaos Museum.
Wanneer de schilders Willink, Schuhmacher en Fernhout hier waren geweest tijdens
de schilderijententoonstelling, zouden zij zeker belangrijke gunsten hebben genoten
van hun bewonderaars en bewonderaarsters. Dr. Engels, de initiator van het Museum,
verheugde er zich vooral over dat de tentoonstelling niet alleen door de blanken,
maar ook door de kleurlingen werd bezocht; bij een steekproef, die ik persoonlijk
deed, waren het voornamelijk Surinamers.
Dan volgt de groep die mij de meeste hoop geeft voor de toekomst. Voor wie ogen
heeft om te zien en oren om te horen, wordt het duidelijk dat er intellectuele
groepsvormingen tot stand komen die de hoop wekken dat Curaçao niet alleen in
naam, maar ook in feite zichzelf zal kunnen regeren. Wij komen op ons beginpunt
terug. Er bestaat wel degelijk een culturele opleving, al kan men haar uitingen ook
niet op één lijn stellen met die in de Amerikaanse en Europese cultuurcentra.
Hebben de bestuurders van de Volksuniversiteit dan maar wat uit hun duim gezogen?
Welneen, zij hebben alleen maar uit juiste
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gegevens een verkeerde conclusie getrokken. Er bestaat geen gebrek aan culturele
belangstelling, wel moet men een uitgesproken wantrouwen constateren ten aanzien
van Nederlandse of voor Nederlands gehouden personen en instellingen, die zich de
uitbreiding van de cultuur voor ogen hebben gesteld. Dit is een feit dat zich telkens
weer laat constateren, niet alleen ten aanzien van de Volksuniversiteit, maar ook bij
de verschillende pogingen die gedaan zijn om tot een culturele samenwerking te
geraken tussen Nederland en de Antillen.
Waarop berust dit wantrouwen? Er bestaat een bijzonder subtiele wijze om hierover
te fantaseren. Men wijt het dan aan het ‘ressentiment’, de rancune, de wrok van de
Curaçaoënaar. Men redeneert aldus: als zovele gemeenschappen is ook de Curaçaose
haar stabiliteit kwijtgeraakt; zij is zwevend geworden, zij bevindt zich ergens tussen
het patriarchale systeem van vroeger en de hoog-industriële fase die wij thans beleven.
Zij heeft een honger naar nieuwe levensvormen, maar tegelijk een geringe beheersing
daarvan. Zij heeft het ressentiment, de stille broeierige wrok van de mens, die niet
zeker is van zichzelf, die in de beheersing van zijn omgeving te kort schiet. Vandaar
dan ook, vervolgt men, zijn dubbelzinnige houding ten aanzien van culturele uitingen,
een houding schommelend tussen cultureel enthousiasme en cultureel wantrouwen.
Ik ben de laatste om het ressentiment in bepaalde uitingen van de Curaçaoënaar
te ontkennen. Ik wil in het midden laten of men dit ressentiment aan de ‘Zwevende
Toestand’ moet wijten, dan wel aan het verstokte materialisme, dat men overigens
meer bij de elite dan in de volksklassen aantreft. Het ressentiment mag hier dus bij
betrokken zijn, de hoofdoorzaak moet men elders zoeken. Het bewijs hiervoor levert
reeds het feit dat dit wantrouwen zich zoniet uitsluitend dan toch in hoofdzaak richt
tegen het Nederlandse element en niet bijvoorbeeld tegen de Venezolanen en
Amerikanen.
Men hoeft geen groot detective of psycholoog te zijn om de hoofdschuldige te
vinden. Men moet hem zoeken in onze gebrekkige culturele voorlichting. Er bestaat
bij ons geen orgaan dat speciaal met de culturele voorlichting is belast. Zij wordt te
hooi en
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te gras uitgeoefend door de verschillende culturele verenigingen, die in de loop der
jaren zijn opgericht, uiteraard door de Nederlanders plus de notabelen. Zij dragen
een zeer verschillend stempel. Wij kennen er die een specifiek Nederlands karakter
dragen.
Hieronder zijn te rekenen instellingen als het Algemeen Nederlands Verbond, de
Verenigingen Oost en West en, last not least, de zeer actieve Personeelsvereniging
van de Olie. Dan hebben wij instellingen die zich tot doel stellen het onderwijs en
de algemene ontwikkeling te bevorderen. Hieronder valt de Volksuniversiteit en het
officiële Departement van Onderwijs en Volksontwikkeling. Voorts hebben wij
verenigingen op confessionele grondslag, die ik niet alle bij name zal noemen, en de
instellingen die een historisch of esthetisch karakter dragen, zoals het Curaçaos
Museum, het Curaçaos Philharmonisch Orkest, de Kunstkring en het tijdschrift De
Stoep.
Ik voor mij heb de indruk dat, afgezien, van de officiële instellingen, de
voornaamste stuwkracht uitgaat van de Volksuniversiteit, de Personeelsvereniging
van de CPIM, het Curaçaos Museum en De Stoep, dit laatste voornamelijk om de
ontstemming die het met ieder nieuw nummer weet te wekken. Men ziet, deze
verenigingen zijn van diverse pluimage, maar zij vertonen op één punt toch duidelijke
verwantschap: zij dragen in meer of mindere mate een koloniaal karakter. Voor wie
er belang in stelt, ben ik volgaarne bereid voor ieder dezer verenigingen afzonderlijk
het juiste gehalte aan kolonialisme aan te tonen. Het woord koloniaal, men begrijpe
mij wel, wordt hier niet als schimpscheut gebruikt, schimpscheuten laat ik over aan
opgewonden politici (of zoals men hier zegt ‘politicos’, met de klemtoon op de laatste
lettergreep); er wordt hier niets kwetsends mee bedoeld, het wordt in zuiver zakelijke
betekenis gebruikt.
Wat betekent het woord koloniaal in dit verband? Niets anders dan dat men de
culturele voorlichting gebruikt om de cultuur van een volk met een oude hoge
beschaving over te planten op een andere samenleving, die in een geheel andere fase
verkeert. In dit verband dus: de Europese cultuur met een Nederlandse tint op een
Caraïbische bevolking, die voor minstens 90% uit mensen van Afrikaanse afkomst
bestaat.
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De Europese cultuur verkeert op dit ogenblik in een uiterst verfijnd stadium, in haar
uiterste toppen bereikt zij een spirituele differentiatie die slechts door insiders te
volgen is. Deze hoogspirituele cultuur wordt overgeplant, zij het ook danig vergroofd
maar daarom niet minder Europees, op een cultuur die duidelijk in het vitale stadium
verkeert. Dit vitale stadium verzet zich niet alleen tegen de ijlheid van de spiritualiteit,
maar tevens en misschien zelfs in de eerste plaats tegen het wezensvreemde ervan;
het wezensvreemde te appreciëren is juist een eigenschap van late, herfstige
beschavingen.
De cultuurvoorlichters lopen bovendien zelf in de val die zij voor anderen hebben
gegraven. Zij laten zich in de war brengen door de belangstelling ten opzichte van
haar uitvoeringen, bijv. van de Olie. Deze belangstelling gaat immers uitsluitend uit
van de notabelen, die in vele gevallen bovendien niet anders doen dan belangstelling
huichelen; het volk wordt er niet door beroerd en, voor zover het er al een enkele
keer door geraakt wordt, is het toch als door een onbereikbare wereld die ten slotte
meer een wrange dan een zoete smaak nalaat.
Wil men het wantrouwen wegnemen, dan zal men zich allereerst moeten verzekeren
van een Orgaan voor Culturele Voorlichting op de Antillen. Daarin zullen zo niet
uitsluitend dan toch in hoofdzaak Antilliaanse intellectuelen dienen zitting te nemen.
Deze hebben geen ellenlange artikelen nodig om in te zien dat de cultuur in deze
gebieden eerder door populaire revues van het genre Romualdo Hanst, de kapper,
dan door de toneelvoorstellingen van de CPIM wordt bevorderd. Dit doet niets af aan
de verdiensten van de actie van de Olie, die de Nederlanders en de elite van het
nodige cultureel voer voorziet. De CPIM heeft ook een keer een jazzband laten
overkomen, terwille van het vitale element; dit was een faux pas, die berustte op
gemis aan inzicht in de culturele situatie op de eilanden; de notabelen trokken voor
deze band hun neus op, en voor het volk bleef hij even wezensvreemd als het
fosforescerend-ironiserende spel van Ank van der Moer; het miste het ritme van deze
landen.
De vernieuwing van de culturele voorlichting zal afhangen van het inzicht dat de
Nederlanders kunnen opbrengen, en van de
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kracht die de intellectuelen hier kunnen ontwikkelen. Zolang zij niet tot stand is
gekomen, zullen wij in een half-koloniale toestand blijven, met alle gevolgen vandien.
Ik wil er drie noemen:
1. Vele van de bestaande verenigingen zullen, ondanks de verdiensten die zij
hebben gehad en nog zouden kunnen hebben, door hun binding aan het verleden
eerder een rem dan een bevordering voor de culturele vooruitgang blijken te zijn.
Men heeft er mij een verwijt van gemaakt, dat ik een zekere voorkeur aan de dag
legde voor het Curaçaos Museum en het tijdschrift De Stoep. Dit doe ik inderdaad;
dit gebeurt evenwel niet om een persoonlijke reden, maar omdat het mijn overtuiging
is dat zij meer dan de andere instellingen een kans hebben de volksklasse te bereiken.
Ik meen evenwel dat ook aan deze instellingen een ‘koloniale’ smet kleeft, en dat
zij bovendien te zeer een specialistisch karakter dragen om als orgaan voor culturele
voorlichting te kunnen functioneren.
2. Het Nederlandse comité, dat samenwerking beoogt, vindt geen orgaan van
gelijke strekking en wordt in de richting van de reeds bestaande verenigingen
gedrongen. Het wordt dan niet een samenwerking tussen Nederland en de Antillen,
maar tussen Nederlanders in Nederland en Nederlanders op de Antillen woonachtig.
Daarbij komt dat de samenwerking, in het begin aan elkander op meer of minder
elegante wijze toegezegd, ten slotte door de talloze verwikkelingen van een
onmogelijke situatie op de heftigste tegenwerking uitloopt.
3. In ongezonde verhoudingen heeft men de neiging een zondebok te zoeken, welk
vreemd zoogdier spoedig genoeg is gevonden. De Nederlanders werpen de schuld
op de Curaçaoënaars, de Curaçaoënaars op de Nederlanders. Een andere keer wil
men een bepaalde ambtenaar voor de ‘wantoestand’ aansprakelijk stellen of men wil
alle schuld projecteren op een bepaalde figuur die door anderen weer van de
weeromstuit hemelhoog wordt verheven.
De schuldvraag is m.i. van nauwelijks enig belang. Wil men toch een antwoord
hebben, dan zou ik zeggen: wij zijn allen schuldig, en dat betekent dat niemand
schuld draagt. De tegen-
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woordige toestand is een overgangsfase van het kolonialisme naar een zelfstandige
bestaansvorm. Overgangsvormen dragen vaak een chaotisch karakter. De schuldvraag
blijve wat mij betreft onbesproken, in ieder geval onbeantwoord. Iets anders is, of
er geen figuren bestaan die meer of minder bewust deze chaotische toestand willen
bestendigen. Deze mensen treft men zeker aan, onder de Curaçaoënaars in de vorm
van ressentimentsfiguren, onder de Hollanders in de vorm van potentaten. Hoe heerlijk
is het over anderen te regeren (Hollandse arrogantie). Hoe lekker is het voortdurend
speldeprikken toe te dienen (Curaçaos ressentiment).
Bestaat er enige hoop dat de vernieuwing van de culturele voorlichting werkelijk
tot stand komt? Het zal grotendeels van de intellectuelen op de Antillen afhangen.
Zij vertonen op het ogenblik nog een geringe kracht, mede m.i. door het isolement
waarin zij verkeren. De Arubaan en Curaçaoënaar kunnen slechts bij gelegenheid
elkaar raadplegen. De zee is intussen niet de enige barrière die tussen de Antillianen
werd opgeworpen; er bestaan nog vele andere, van geloof, ras en klasse, om van de
politiek nog te zwijgen. Ik heb de indruk dat een culturele vernieuwing niet zal kunnen
plaatshebben alvorens de intellectuelen op de Eilanden onderling en ook met de
intellectuelen van Nederland en Suriname contact hebben gekregen. Ik hoop dat ik
hiertoe het mijne zal kunnen bijdragen. Het is de enige reden waarom ik het
redacteurschap van Eldorado op mij genomen heb. Zolang dat contact niet tot stand
is gekomen, zal ook de culturele voorlichting op dezelfde leest geschoeid blijven en
zullen wij voortgaan te lijden aan het hinderlijke verschijnsel, dat ik heb gemeend
te moeten kenschetsen als het Cultureel Wantrouwen op Curaçao.

Cola Debrot, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur

30

Politieke aspecten in het Caraïbische gebied
De probleemstelling die ons een overzicht en een inzicht zou kunnen geven ten
aanzien van de politieke aspiraties in de Caraïbische landen, wordt ernstig bemoeilijkt
door de omstandigheden waarin deze landen verkeren. Wij spreken met zoveel gemak
het woord ‘Caraïbisch gebied’ uit, maar dit gebied is niet een homogene eenheid.
Het is samengesteld uit plm. twintig eenheden (units) die verwante trekken vertonen
maar ook in vele opzichten van elkaar verschillen.
Men kan zich dus voorstellen welk een grote verscheidenheid van aspiraties
hierdoor kan ontstaan. Vooral ook als men daarbij bedenkt dat deze landen in vele
gevallen zweven tussen verschillende ontwikkelingsfasen. In iedere eenheid op
zichzelf vindt men tal van politieke stromingen.
De politieke aspecten van het Caraïbische gebied - willen zij iets anders zijn dan
alleen maar pittoreske anekdoten - kunnen slechts oplichten tegen de achtergrond
van een duidelijke probleemstelling en deze wordt welhaast onmogelijk gemaakt
door de uiterst gecompliceerde politieke structuur. Hoe vindt men een uitweg uit dit
doolhof? Men is in zulke gevallen licht geneigd om met een mitrailleuse van
verklaringen de moeilijkheden te liquideren. M.i. loopt men kans de zaak dan nog
ingewikkelder te maken. Want men heeft dan niet alleen te maken met de
gecompliceerde structuur van de feiten, maar daarnaast ook met de nog ingewikkelder
structuur van theorieën. Ik meen dan ook dat het in dergelijke gevallen zaak is, de
theorieën niet op te dringen aan de feiten, maar de feiten zoveel mogelijk voor zichzelf
te laten spreken.
De politieke structuur kan op verschillende wijzen worden afgelezen. Men kan
om te beginnen, de lokale partijverhoudingen
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behandelen. Men kan ook de constitutionele vormen met elkaar vergelijken en ten
slotte zou men kunnen vragen naar de achtergrond van de verschillende regionale
en internationale betrekkingen en samenhangen.
Het komt mij voor dat wij - om praktische en tactische redenen - de bijzonderheden
van lokale partijverhoudingen zoveel mogelijk buiten bespreking moeten houden.
Een behandeling van de nationale, regionale en internationale verhoudingen is
ruimschoots voldoende om tot een formulering van de Caraïbische probleemstelling
te geraken. Aan de vigerende constitutionele verhoudingen in de verschillende
gebieden laat zich de heersende politieke toestand zonder veel moeite aflezen. De
appreciatie en kritiek ten aanzien van de bestaande regelingen en de voorstellen tot
aanvulling en correctie ervan komen tot uitdrukking in de regionale en internationale
organisaties.
Wij zullen eerst een overzicht geven van de constitutionele vormen.
De landen in het Caraïbische bekken kan men in vier groepen onderbrengen:
1. De Franse groep. Hiertoe behoren de eilanden Guadeloupe en Martinique met
hun ‘dependencies’ en Frans Guyana, ook wel genoemd Cayenne.
2. De Engelse groep. Zij bestaat uit twee continentale gebieden en wel British
Guyana of Demerara en British Honduras of Belize en de volgende
eilandgebieden: Jamaica, Barbados, Trinidad en Tobago, de Windward Islands
en de Leeward Islands.
3. Een Amerikaanse groep, die bestaat uit drie zelfstandige republieken (Cuba,
Haïti, Santo Domingo) en het met de Verenigde Staten van Amerika
geassocieerde eiland Puerto Rico en de US Virgin Islands.
4. Ten slotte de Nederlandse sector die bestaat uit het continentale Suriname en
de zes eilanden die te zamen de Nederlandse Antillen vormen.
Deze volgorde is niet historisch of geografisch bepaald. Ik heb haar zo gesteld omdat
zich in deze volgorde verschillende constitutionele tegenstellingen het duidelijkst
laten aantonen.
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De staatkundige verhouding in de Franse sector wordt beheerst door het principe
van assimilatie, neergelegd in de grondwet van de Vierde Republiek (1946), die de
z.g. Franse Unie heeft gecreëerd.
De Union Française is samengesteld uit enerzijds de République Française en
anderzijds ‘territoires et états associés’. De République Française moet niet worden
beschouwd als synoniem met Frankrijk in Europa; zij omvat, behalve het Europese
Frankrijk, nog de ‘départements et territoires d'outre-mer’. ‘Départements d'outre-mer’
zijn de vroegere overzeese gebiedsdelen die tot status van Frans departement zijn
verheven, terwijl tot ‘territoires d'outre-mer’ behoren de gebieden die de vroegere
status hebben behouden, zoals b.v. Equatoriaal Afrika. Men verstaat onder ‘états
associés’ de landen die als afzonderlijke staten zijn opgenomen in de Union Française,
terwijl tot ‘territoires associés’ de gebieden worden gerekend die door de Volkenbond
mandaatgebieden werden genoemd en onder de bepalingen van de VN ‘trustgebieden’
(beheerschapsgebieden) heten.
De Franse gebieden in het Caraïbische bekken behoren tot de ‘départements
d'outre-mer’ en maken als zodanig deel uit van de République Française en de Union
Française. Zij zijn Franse departementen zoals de departementen in Frankrijk.
Er is vrij ernstige kritiek geleverd op het Franse assimilatieprincipe. Men heeft
gezegd dat de Franse assimilatie niet anders was dan een verkapte annexatie. Bij
deze kritiek werd over het hoofd gezien dat de Franse grondwet wel degelijk ook
rekening houdt met momenten van emancipatie. Het zou onbillijk zijn, een Frans
departement gelijk te stellen aan een kolonie, al dan niet Frans. De ‘départements
d'outre-mer’ zijn bovendien als zodanig vertegenwoordigd in het centraal wetgevend
orgaan van de Union Française. Zij treden daarin afzonderlijk op, dus niet in de
kwaliteit van departement van de Franse republiek. Weliswaar heeft prof. François
in zijn Handboek van het Volkenrecht gewezen op de tegenstrijdigheid in deze
constructie, maar zij bewijst toch dat de autonomiegedachte niet werd verwaarloosd.
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De Engelsen hebben een oplossing van het koloniale vraagstuk die in veel opzichten
radicaal tegenovergesteld is aan die van de Fransen.
Het British Empire is opgebouwd uit Groot-Brittannië, dominions, protectoraten
en ‘colonies’. Ik geef hier de Engelse term, omdat het begrip koloniën in de
oorspronkelijke betekenis eigenlijk in het Britse rijk niet meer voorkomt.
Groot-Brittannië is de verkorte naam voor het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland (United Kingdom) dat zoals de naam reeds zegt,
behalve Engeland, Wales en Schotland, ook nog Noord-Ierland omvat.
Groot-Brittannië heeft essentieel geen andere status dan de z.g. dominions, een woord
dat de laatste tijd sommige mensen als sirenenzang in de oren klinkt. De rechtstoestand
van de dominions heeft zijn duidelijke omschrijving gevonden in de beroemde
verklaring van Lord Balfour van 1926: ‘They are autonomous communities within
the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any
respect of their domestic or external affairs.’
De Caraïbische gebieden vallen onder het begrip ‘colonies’, maar dan in de
betekenis die de Engelsen er thans aan hechten. Het Engelse staatsrecht kent tweeërlei
soorten ‘colonies’. Men onderscheidt ‘colonies non possessing self-government’ en
‘colonies possessing self-government’. ‘Self-government’ wordt hier gebruikt in de
betekenis van zelfbestuur met verantwoordelijke ministers. De Engelse entiteiten
zijn alle ‘colonies’ die nog niet het ‘self-government’ bezitten, maar waarvan de
ontwikkeling zich in de richting hiervan beweegt.
Onder de Engelse eilanden bestaat, constitutioneel gesproken, een duidelijke
multiformiteit. Men heeft tal van structuren bedacht voor de uitvoerende zowel als
voor de wetgevende macht. Men kent het een- en het tweekamerstelsel, die
onderscheiden worden als ‘legislative assembly’ en ‘legislative council’. De vooren
nadelen van ‘bicameralism’ worden op de politieke vergaderingen op de Engelse
eilanden even uitvoerig, zij het waarschijnlijk met minder ingetogenheid, besproken
als door de heren rechtsgeleerden die deel uitmaken van de Nederlandse
staatscommissie voor grondwetsherziening. Het kiesrecht is evenmin
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uniform geregeld. Men kent het algemene kiesrecht, maar men kent ook kiesrecht
dat rekening houdt met bepaalde bekwaamheden, kapitaalkrachtigheid of aanslag in
de belastingen. De Engelsen drukken het ook wel aldus uit: De eilanden in het
Caraïbische gebied bezitten geen ‘responsible’ maar wel een ‘representative
government’, d.w.z. zij bezitten een constitutionele status waarbij de
vertegenwoordigende organen voor ten minste de helft bestaat uit gekozen leden:
gekozen in tegenstelling tot de benoemde leden, nl. benoemd door de gouverneur of
ambtelijk, ex officio aangesteld. De Engelsen laten zich bij hun staatsrechtelijke
hervormingen gaarne leiden door het begrip ‘responsible government’. Dit houdt
echter geenszins in dat zij uitsluitend door de autonomiegedachte worden geleid: de
gedachte van integratie is hun evenmin vreemd. Men kan zeggen dat in vele gevallen
de pogingen tot integratie of coöperatie van de Engelse staatslieden zijn uitgegaan.
Zij spreken het liefst van ‘closer association’. De gedachte van federatie van de Britse
eilanden in het Caraïbische bekken sluimert reeds jaren in de geesten en is ook
weleens uit de sluimering ontwaakt. De Engelsen hebben een belangrijk aandeel
gehad in de besprekingen op de conferentie aan de Montego Bay in 1947, waar de
federale gedachte aan de orde is geweest, en hebben in het voorjaar 1953 een
conferentie met ditzelfde doel bijeengeroepen in Londen.
In de Amerikaanse invloedssfeer gaat het natuurlijk ook weer om de oplossing van
het koloniale vraagstuk, om een vorm voor de opheffing van een bepaalde
staatsrechtelijke verbinding op voet van ongelijkheid.
Binnen de Amerikaanse invloedssfeer vallen drie zelfstandige republieken, Cuba,
Haïti en Santo Domingo en verder de tegenwoordige Commonwealth van Puerto
Rico, die er zich wel voor gewacht heeft haar kostbare economische banden met de
Verenigde Staten van Noord-Amerika te verbreken, en de US Virgin Islands. De
nieuwe constitutie van Puerto Rico, die in 1952 is tot stand gekomen, stelt ons voor
twee vraagstukken. Het ene betreft de Amerikaanse vorm van democratie als zodanig,
houdt dus geen verband met de binding van Puerto Rico met de Ver-
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enigde Staten en houdt dus evenmin direct verband met het koloniale vraagstuk.
Het verschil tussen de Europese en de Amerikaanse democratie laat zich in de
eerste plaats karakteriseren door de verhouding van de uitvoerende en wetgevende
macht; deze wordt in de landen van West-Europa door het parlementair stelsel
beheerst. Het bestuur is hierbij in handen gelegd van ministers, die aan het wetgevende
orgaan verantwoording schuldig zijn en ter verantwoording kunnen worden geroepen.
Het officiële staatshoofd, vorst of president, heeft geen andere bevoegdheid dan die
van waakzaam te blijven. De Engelsen vatten deze bevoegdheid samen in het recht
‘to watch, warn and be consulted’.
In het Amerikaanse staatsrecht berust de uitvoerende macht niet alleen nominaal,
maar ook reëel bij de president. De ministers zijn geen verantwoording schuldig aan
het Congres. Het kabinet bestaat uit ministers, die ‘secretaries’ worden genoemd en
die aanblijven zolang het de president goeddunkt, of, zoals de Engelse term het zo
beeldend uitdrukt, de ministers blijven aan ‘during the pleasure of the president’. Dit
systeem heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. De uitvoerende macht kan
sneller werken, maar de besluitvorming zal weleens minder doordacht en gefundeerd
kunnen wezen. Het Amerikaanse systeem vindt zijn consequente toepassing in de
grondwet van de Verenigde Staten van Noord-Amerika.
De grondwetten van de Latijns-Amerikaanse staten houden in verschillende
gevallen het midden tussen het Amerikaanse en het Europese principe. Het zou de
moeite lonen, in dit verband de grondwetten van de twintig Latijns-Amerikaanse
landen te vergelijken. De grondwet van Santo Domingo is conform aan de constitutie
van de United States. Daarentegen vertoont de Cubaanse duidelijk verschilpunten.
In Cuba moet het kabinet bij een motie van wantrouwen van het wetgevende lichaam
aftreden. De tegenwoordige Portorikeinse grondwet is voor een deel op Amerikaanse
leest geschoeid. Het zou dus geen zin hebben de functie van de Portorikeinse
gouverneur, bij wie de uitvoerende macht realiter berust, te vergelijken met die van
de hoofden van de Surinaamse en Antilliaanse landsregering, die als constitutio-
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nele gouverneurs dienen te worden beschouwd. Tenminste niet wanneer men uit
deze vergelijking conclusies zou willen trekken betreffende de graad van
progressiviteit van deze constituties.
Het tweede punt moet ook zeker worden beschouwd in een Amerikaanse belichting,
in de sfeer van de Amerikaanse mentaliteit. Bij de oplossing van het koloniale
probleem heeft het vraagstuk van efficiency een prominente rol gespeeld. De
constituerende vergadering van Puerto Rico werd voor een bijzonder moeilijke keuze
gesteld:
1. de onafhankelijkheid (independentie), soevereiniteit;
2. de rechtstoestand van een van de staten van de USA;
3. een autonome, maar geassocieerde staatsvorm.
De Portorikeinse constituante heeft haar keuze op de derde status gesteld. Zij heeft
zich hierbij bewust door haar ideële doeleinden en haar reële belangen laten leiden.
Het is waarschijnlijk de eerste keer geweest dat de keuze in het Caraïbische gebied
dermate doelbewust was gericht.
Voor het eerst wordt hier gedacht aan een Caraïbische taak. Het is bekend dat
sinds het eerste optreden van Simón Bolívar gestreefd is naar een coöperatie van de
staten van Zuid-Amerika. Het is ook bekend dat deze pogingen herhaaldelijk tot
mislukking waren gedoemd (Estados Desunidos, de niet-verenigde of onverenigbare
staten van Zuid-Amerika in tegenstelling tot de Estados Unidos, de Verenigde Staten
van Noord-Amerika). In staatkundige termen laat zich de neiging tot uitersten van
de Zuidamerikanen met hun grote vitaliteit, die echter als jonge volkeren het
evenwicht van het Franse ‘juste milieu’ nog niet hebben gevonden, aldus vertalen:
zij beweegt zich van een individualisme dat tot anarchie leidt, naar een collectivisme
dat tot etatisme of totalitarisme voert.
De Portorikeinen zijn zich bewust van hun Caraïbische taak. Zij menen dat hun
positie tussen Noord en Zuid hen in staat stelt de wereld te zien, niet als een baaierd
van tegenstellingen maar als een eenheid van verscheidenheden. De Caraïbische taak
zou zijn die van een intermediair tussen de vitale volkeren en de oudere spirituele
beschavingen, waarbij de Portorikeinen ook bewust met het economische belang
hebben rekening gehouden. De as-
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sociatie met de VS was volgens hen te verkiezen boven de onafhankelijkheid of de
positie van de gefedereerde staten van Noord-Amerika. Boven de onafhankelijkheid,
want bij de uitvoer van hun produkten naar de VS blijven zij vrij van douanerechten.
Boven de rechtstoestand van de 48 of 49 staten van de United States, want de
Portorikeinen zijn niet verplicht contributies te leveren voor de federale schatkist
van de VS, terwijl de bevolking van de Amerikaanse staten miljoenen of miljarden
dollars daartoe moet bijdragen. Indien Puerto Rico een onafhankelijke staat of een
gefedereerde staat van de VS was geworden, zou dit een economisch debâcle voor
de twee miljoen Portorikeinen hebben betekend.
De keuze van de constituerende vergadering spiegelt zich uiteraard ook af in de
nieuwe constitutie van Puerto Rico. In het bijzonder moet worden gewezen op
Appendix III, die aan de constitutie is toegevoegd. Deze Appendix handelt uitsluitend
over de interpretatie van de naam welke aan Puerto Rico in zijn nieuwe status is
geschonken. In het Engels heet Puerto Rico tegenwoordig ‘The Commonwealth of
Puerto Rico’, in het Spaans ‘El Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.
De onhandigheid van deze weidse benamingen heeft in Appendix III haar correctie
gevonden. De vierde alinea van de preambule luidt als volgt: ‘Whereas, the single
word “commonwealth”, as currently used, clearly defines the status of the body
politic created under the terms of the compact existing between the people of Puerto
Rico and the United States, i.e., that of a state which is free of superior authority in
the management of its own local affairs but which is linked to the United States of
America and hence is a part of its political system in a manner compatible with its
federal structure ...’
Ik moet zeggen dat ik respect heb voor de wijze waarop de Portorikeinen hun
probleem hebben opgelost. Ik wil best aannemen dat zij zich hierbij ook door
economische motieven hebben laten leiden. Ik kan daar geen schande in zien.
Integendeel, ik apprecieer het wanneer ik merk dat rechtsgeleerden begrijpen dat zij
niet met abstracties, maar met mensen van vlees en bloed te maken hebben.
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De tegenwoordige ‘comisionado residente’, ofte wel algemeen vertegenwoordiger,
van Puerto Rico in Washington heeft nog kort geleden een uitspraak gedaan die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat: ‘Wie over vrijheid spreekt moet bedenken
dat hij in de eerste plaats spreekt over de vrijheid van mensen; hij moet dan wel
bedenken dat hij niet spreekt over abstracties vervat in documenten, het gaat om de
vrijheid van de mensen van Puerto Rico en niet om een abstractie die men Puerto
Rico gelieft te noemen. Het is onredelijk en mogelijk zelfs een dwaasheid al dan niet
nadrukkelijk te beweren dat wij Puerto Rico moeten redden, al zouden wij daarbij
het volk van Puerto Rico te gronde moeten richten.’
De Nederlandse oplossing houdt het midden tussen de Engelse oplossing en die van
Puerto Rico. Zij wordt beheerst door hoofdstuk XIV van de tegenwoordige grondwet.
Het gaat dus om de vestiging van een nieuwe rechtsorde, waarbij deze gebieden de
eigen belangen zelf behartigen en op voet van gelijkwaardigheid zijn verbonden ter
verzorging van de gemeenschappelijke belangen.
Deze woorden lijken in vele opzichten op de Portorikeinse formulering maar wij
hebben ook verwantschap met het Engelse systeem in zoverre als onze constitutionele
status duidelijk op het parlementaire stelsel, dus op de Europese democratie berust.
De New York Times heeft terecht opgemerkt dat de Nederlandse gebieden reeds in
het bezit zijn van het begerenswaardige artikel waarover zo uitvoerig wordt
beraadslaagd op de Engelse eilanden en in Londen. Dit artikel is niet anders dan het
‘responsible government’.
Wanneer ik geen inzage had gehad van de nieuwe constitutie van Puerto Rico,
dan zou ik zeker de these hebben gewaagd dat het verstgevorderde stadium in het
Caraïbische gebied vertegenwoordigd wordt door de interim-regeling van de
Nederlandse sector. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik aarzel aan wie de erepalm
uit te reiken, aan Puerto Rico of aan Suriname of de Nederlandse Antillen. Dit is een
moeilijk uit te maken zaak. Het lijdt geen twijfel of de constitutie van Puerto Rico
maakt op het eerste
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gezicht de indruk dat wij hier te doen hebben met een protectoraat met volledig
zelfbestuur in inwendige aangelegenheden en waarvan slechts de aangelegenheden
van buitenlandse zaken en defensie voorbehouden zijn aan de unie-wetgever van de
VS. De onderwerpen die door de interim-regeling aan de Nederlandse wetgever
worden overgelaten, zijn op het eerste gezicht talrijker. Zij zijn opgesomd in Artikel
II van de interim-regeling. Mijn aarzeling staat in verband met sectie 9 van de tweede
appendix van de Portorikeinse constitutie, waarin wordt verklaard dat de uniewetten
van de VS in Puerto Rico van toepassing zullen zijn voor zover zij althans niet moeten
worden beschouwd als ‘locally inapplicable’. Welke betekenis moet men aan deze
geheimzinnige woorden hechten, die door het orakel van Delphi hadden kunnen zijn
uitgesproken? Moet men hieruit opmaken dat alle uniewetten voor Puerto Rico
verbindend zijn, tenzij dit uitdrukkelijk wordt uitgesloten? In dit geval zou de
interim-regeling een grotere mate van autonomie hebben toegekend, daar de
onderwerpen die door de rijkswetgever worden behandeld, in het bekende artikel II
uitputtend worden opgesomd en derhalve niet willekeurig door de rijkswetgever
kunnen worden bepaald. De ware betekenis van deze Portorikeinse verklaring in
sectie 9 zal pas in de loop der jaren naar voren treden. Wat hier ook van zij, de
autonomie in Suriname en de Antillen verkeert in een vergevorderd stadium.
In verband hiermede stuit men op een paradox. Wij hebben een verreikende
autonomie en niettemin is het een publiek geheim dat de onderhandelingen ter Ronde
Tafel Conferentie niet zonder een zekere stroefheid zijn verlopen en nog altijd niet
weer op gang zijn gekomen. Waar moet dit aan worden geweten? Dit is een vraag
die mij door verschillende belangstellende vreemdelingen is gesteld en die ik mijzelf
natuurlijk ook gesteld heb, zonder er evenwel een geheel bevredigend antwoord op
te kunnen vinden. Ik heb natuurlijk niet nagelaten te denken aan de persoonlijke
antinomieën en de verschillen in mentaliteit die op conferenties controversen in de
hand plegen te werken. Ik meen evenwel de genoemde stroefheid in de eerste plaats
te moeten wijten aan de al te hoog gespannen verwachtingen waarmee zul-
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ke conferenties worden tegemoetgezien. De oorzaak hiervoor moet men m.i. niet bij
de personen zoeken, zij is een gevolg van de algemene atmosfeer. Deze atmosfeer
schept de verwachting dat een statuut, dat tenslotte alleen maar de verhouding van
de rijksdelen zal regelen, ook meteen alle problemen op aarde en in de hemel, en in
ieder geval in Caribië, zou moeten oplossen. Het wordt niet als een staatkundig
document maar als een staatkundige panacee beschouwd. De teleurstelling die van
deze al te hoog gespannen verwachtingen het gevolg is, betreft alle problemen die
in een zeker acuut stadium van de conferentie blijken niet te zullen worden opgelost.
De teleurstelling hangt dus in ons geval in de eerste plaats samen met de aspiraties
naar associatie met de Zuidamerikaanse landen en de Caraïbische gebieden, aspiraties
die alsdan blijken niet bevredigd te zijn.
Er zijn op het ogenblik tal van organisaties die de mogelijkheden van regionale en
internationale associatie in studie hebben genomen.
1. de ‘Caribbean Commission’;
2. de ‘West Indian Federation’;
3. de ‘Pan-Amerikaanse Unie’;
4. de organisaties van de VN.
De aspiraties naar ‘closer association’ of ‘acercamiento’, zoals de Latijnen zeggen,
zullen hierbij welhaast geen commentaar behoeven.
De Caribbean Commission behoort tot het type van regionale organisaties van
economische aard en heeft haar ontstaan in de eerste plaats te danken aan de
moeilijkheden die in de laatste oorlog zijn gerezen. Deze instelling is dus niet in het
leven geroepen om politieke vraagstukken te behandelen, laat staan op te lossen.
Maar dit neemt niet weg dat zulke technische commissies niet nalaten politieke
invloed uit te oefenen. Zij bevorderen nl. het persoonlijke contact tussen verschillende
meer of minder belangrijke figuren in het Caraïbische bekken en het persoonlijke
contact beperkt zich niet tot één bepaald terrein van menselijke activiteit.
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De zittingen van de Westindische Conferentie plegen besloten te worden met
aanbevelingen die aan de verschillende gouvernementen worden gedaan. Door de
afwezigheid van een politieke federatie wordt het noodzakelijk, dat deze
aanbevelingen door alle wetgevende lichamen afzonderlijk worden behandeld. Het
vereist geen grote verbeeldingskracht om zich in te denken in de vertragende en
verlammende invloed van deze omslachtige procedure. De Engelsen spreken dan
ook zeer juist van een ‘process, fruitful of delay and frustration’.
In de laatste vijfentwintig jaren zijn op de Engelse eilanden tal van organisaties in
het leven geroepen die geen politiek karakter dragen, maar niettemin de politieke
eenwording in de hand werken. Hiertoe behoren de organisaties die bestemd zijn om
de economische welvaart te bevorderen: ‘The West Indies Development and Welfare
Organisation’ (1940), ‘The Central Sugarcane Breeding Station’ en ‘The Regional
Labour Board’ (1951).
Onder de wetenschappelijke instituten moet in de eerste plaats worden genoemd
het ‘Imperial College of Tropical Agriculture, Trinidad’ en het ‘University College
of the West Indies, Jamaica’. De politieke eenwording was bij deze instituten een
gevolg, maar niet een doelstelling.
De gedachte van een West Indian Federation is niet nieuw, noch in Engeland, noch
op de Westindische eilanden. Zij was aanvankelijk alleen een illusie, geschikt als
speelgoed voor fantasten en utopisten. Zij heeft pas na de tweede wereldoorlog
mogelijkheden van realisering gekregen. Sedert 1945 hebben alle Britse ministers
van koloniën zich met dit vraagstuk bezig gehouden.
De eerste stappen werden ondernomen door minister Oliver Stanley, die zich in
1945 met een typisch Engelse ‘depêche’ gewend heeft tot de gouvernementen van
de verschillende eilanden. Hij deelde daarin mede dat hij het vraagstuk van de ‘West
Indian Federation’ van bijzonder gewicht achtte. Hij voegde hieraan toe dat het
belang van het onderwerp eiste dat het pas ter tafel werd gebracht op een tijdstip
waarop de publieke opinie gunstig was en de uitvoering ervan tot de administratieve
mogelijkheden be-
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hoorde. Hij wendde zich derhalve tot de regeringen met het verzoek hem te willen
mededelen of zij dit gunstige ogenblik gekomen achtten.
In 1947 werd door de nieuwe minister van koloniën Creech Jones een conferentie
bijeengeroepen aan de Montego Bay aan de noordkust van Jamaica. In een
memorandum wees hij op de urgentie van dit onderwerp. ‘Het staat wel vast,’ zo
drukte hij zich uit, ‘dat een belangrijke en blijvende vooruitgang op politiek gebied
in deze streken zich niet zal kunnen voltrekken indien de “units” van het Westindische
gebied gescheiden blijven en er niet toe komen hun problemen in een ruimer verband
te bezien en te behandelen.’
In Jamaica is gebleken dat het tot stand komen van de federatie niet zonder
moeilijkheden zal plaats hebben. De historische ontwikkeling heeft in deze streken
een broeinest van geschilpunten doen ontstaan. De landen zijn door douanebarrières
van elkaar gescheiden. Interinsulaire handel bestaat er nauwelijks. De
landbouwprodukten worden naar gebieden buiten de Antillen verzonden. Er bestaat
geen munteenheid. Ieder eiland bezit zijn eigen dienst inzake politie, posterijen,
openbare gezondheid, landbouw en bebossing. Een isolement dat uiteraard het
personeelsvraagstuk niet vereenvoudigt. Hierbij moet nog de tegenzin gevoegd
worden van de welvarende eilanden om zich met de financieel minder krachtige
eilanden in te laten.
De conferentie aan de Montego Baai is niet met tastbare resultaten geëindigd. Tot
besluit werden verschillende resoluties genomen. Hierbij werd in het leven geroepen
een ‘Standing closer association Committee’, dat een werkstuk voor een nieuwe
constitutie zou samenstellen. Het is dit werkstuk dat in 1953 op de conferentie in
Londen wordt behandeld.
Het is bij voorbaat verworpen door British Guyana, British Honduras en de Virgin
Islands. De andere gebieden hebben hun adhesie betuigd. Jamaica onder voorwaarde
dat het alleen als een basis voor discussie zou worden beschouwd. Trinidad, de
Windward en de Leeward Islands hebben het werkstuk in zijn geheel aanvaardbaar
verklaard.
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De Pan-Amerikaanse Unie. Aan deze organisatie ligt het internationalisme van
Bolívar ten grondslag. Hij zocht een toenadering van de Zuidamerikaanse staten en
zijn verziend oog reikte eigenlijk nog verder. Hij streefde naar een toenadering van
alle volkeren, en als zodanig behoort hij tot de eersten die de oprichting van een
organisatie als die van de Verenigde Naties heeft gepropageerd.
In het algemeen wordt het congres van Panamá, in 1826 gehouden op initiatief
van Bolívar, als de oorsprong van de Pan-Amerikaanse Unie beschouwd. Zij heeft
een lange omweg moeten maken alvorens terug te keren tot de oorspronkelijke
gedachte van Simón Bolívar. Men kan zeggen dat deze Unie een eeuw of nog langer
in de zelfverdediging is gedreven. De Pan-Amerikaanse Unie heeft een speciale naam
wanneer zij in de zelfverdediging wordt gedrongen. Zij trekt zich dan terug op de
Monroe-leer, of wel de doctrine van Amerika voor de Amerikanen. Er bestaat in
verband met deze leer een ernstig misverstand. Men ziet hierin weleens het eerste
voorbeeld van de Duitse Groszraum-gedachte. Dit is een volkomen averechtse
interpretatie van de doctrine van Monroe. De Groszraum-gedachte gaat uit van een
levensruimte, beheerst door een oppermachtige staat, die verscheidene zwakkere
eenheden, z.g. satellietstaten om zich heen groepeert. Het panamerikanisme verwerpt
principieel het verschil tussen oppermachtige en minder machtige of zwakke staten.
In de Pan-Amerikaanse Unie bestaat dan ook niet het instituut, ook in de Verenigde
Naties bekend, nl. het veto van de oppermachtige staat of staten ten opzichte van
besluiten, door de Algemene Vergadering genomen. Het is voldoende, zich de
omstandigheden waarin de Monroe-leer werd verkondigd in de herinnering terug te
roepen om de betekenis ervan te begrijpen.
Het was in 1823. De geallieerde mogendheden in Europa, de z.g. grote Vijf, of
Pentarchie, hadden het voornemen te kennen gegeven in te grijpen in de
Zuidamerikaanse opstand tegen het vroegere moederland. Het was toen, dat president
Monroe in een boodschap aan het Congres te kennen gaf dat een dergelijke interventie
door de regering van de Verenigde Staten zou worden beschouwd als een vijandige
daad jegens de Verenigde Staten. Ik
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wil graag toegeven dat de Monroe-leer, geboren uit zelfverdediging van het
Amerikaanse continent, onwillekeurig een uitbreiding heeft verkregen en
tegenwoordig ook inhoudt, in meer of mindere mate, het vooropstellen van de
behartiging van Amerikaanse belangen. In het kort zou men derhalve het streven van
de Pan-Amerikaanse Unie kunnen beschouwen als een kruising tussen de zelfzuchtige
doeleinden van president Monroe-indien men ze al zo mag noemen-en de
onbaatzuchtige droom van Simón Bolívar.
De eerste officiële inter-Amerikaanse bijeenkomst werd gehouden in Washington
in 1889; sedertdien werden nog acht bijeenkomsten gehouden in verschillende steden
van Latijns-Amerika.
De negende conferentie van 1948 te Bogotá heeft zich onder meer onderscheiden
door het ontwerpen van een Handvest voor de Panamerikaanse organisatie. Tot dat
jaar had deze organisatie berust op ongeschreven normen. De volgende conferentie
zal gehouden worden in Caracas, de geboortestad van Bolívar. Het is bovendien de
eerste conferentie die gehouden zal worden op basis van het inmiddels geratificeerde
Handvest.
Tot slot nog enkele woorden over de Verenigde Naties, die zonder twijfel een
spectaculaire rol spelen in verband met de oplossing van het koloniale vraagstuk. De
bemoeienissen van deze organisatie berusten grotendeels op de hoofdstukken XI en
XII van het Handvest van de VN.
Het XIe hoofdstuk behandelt de gebieden die nog geen volledig zelfbestuur bezitten,
en hoofdstuk XII de z.g. trustgebieden. In beide hoofdstukken wordt als doel
vooropgesteld: de ontwikkeling van zelfbestuur en de bijstand in de geleidelijke
ontwikkeling van de vrije politieke instellingen. De procedure die hierbij wordt
gevolgd draagt gedeeltelijk een officieel en gedeeltelijk een officieus karakter. De
nadere beschrijving van deze procedure zou zonder twijfel interessant zijn, maar kan
niet anders dan als een onderwerp op zichzelf worden beschouwd.
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De volgende conclusies zou ik aan dit overzicht van de politieke toestand in het
Caraïbische gebied willen toevoegen:
1. Er bestaat een grote staatsrechtelijke activiteit, maar daarnaast een emotionele
geagiteerdheid.
2. De politieke activiteit, die de oplossing van het koloniale vraagstuk in de
Caraïbische landen beoogt, beweegt zich in twee richtingen; de ene wordt door
de emancipatiegedachte, de andere door de associatiegedachte beheerst.
3. Wat de emancipatiegedachte-ook wel autonomiegedachte genoemd-betreft,
moet worden vastgesteld dat Puerto Rico, Suriname en de Nederlandse Antillen
zich in het verst gevorderde stadium bevinden.
4. Er bestaat een grote drang tot nauwe samenwerking, doch de voorstellen op dit
terrein tot nu toe gedaan, dragen een te vaag karakter om vatbaar te worden
geacht voor verwezenlijking.
5. Door oplossing van de problemen in eigen kring zal men in de gegeven
omstandigheden moeten komen tot een oplossing van het Caraïbische vraagstuk.
6. Het is niet uitgesloten dat het Caraïbische gebied als intermediair zou kunnen
dienst doen tussen Amerika en Europa, die respectievelijk de vitaliteit van de
jonge volkeren en de spiritualiteit van de oudere beschavingen
vertegenwoordigen.
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Naschrift op dr. David Ricardo Capriles in het perspectief der
koloniale geschiedenis
Met de uitgave van een bloemlezing van geschriften van en over dr. David Capriles,
op zo uitnemende wijze verzorgd door dr. G.E. van Zanen, worden de vragen die
zoveel stof deden opwaaien aan het einde van de vorige eeuw, opnieuw aan de orde
gesteld. Waarom was dr. Capriles zo een omstreden figuur? Waarom heette hij voor
sommigen een vriend, voor anderen een vijand des volks? Hadden wij hier mogelijk
te maken met het verschijnsel der gespletenheid? Of met een geval van het
dubbelgezicht van dr. Jekyll en mr. Hyde? Of hadden wij hier met iets geheel anders
van doen, waarvoor men destijds nog niet het nodige begrip kon opbrengen?
Deze vragen kunnen na driekwart eeuw makkelijk genoeg worden beantwoord
mits men zich maar rekenschap geeft van de kwintessens van de koloniale
geschiedenis, met name in de vorm waarin zij zich in het midden van de negentiende
eeuw heeft voorgedaan in de Nederlandse ‘koloniën en bezittingen overzee’ en in
het bizonder op Curaçao en onderhorige eilanden.
Ziehier dus de koloniale geschiedenis ‘in a nutshell’, voor zover zij tenminste voor
ons betoog van belang kan worden geacht te zijn. De volksplantingen in de Oudheid,
dus van de Feniciërs, Grieken en Romeinen, en in de Middeleeuwen, met name van
de Duitsers in Oost-Europa, kunnen hier buiten beschouwing blijven, daar zij slechts
in de verte enige gelijkenis vertonen met de koloniën die in de nieuwe tijd hun aanzien
hebben verkregen. Het koloniale stelsel heeft sedert de ontdekkingen van de vijftiende
en zestiende eeuw een groot aantal samenlevingen buiten Europa in het leven
geroepen, die naar vorm een grote verscheidenheid vertonen maar enige wezenlijke
trekken gemeen hebben: om te beginnen dus de grote verscheidenheid van vormen,
waar-
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bij in hoofdzaak de tekst wordt gevolgd van de Algemene Winkler Prins (1956). Wij
kennen de nederzettingen in Noord-Amerika en Zuid-Afrika die oorspronkelijk nog
het meest gelijkenis vertonen met de volksplantingen uit de Oudheid en de
Middeleeuwen. Wij hadden hier te doen met landverhuizingen uit verschillende
streken van Europa, waarbij het hoofddoel der kolonisten was het nieuwe land, dat
ongeveer hetzelfde klimaat en dezelfde bodemgesteldheid als het moederland had,
als vrije mensen te bebouwen. Deze landbouwkoloniën gingen spoedig door het
instituut van de slavernij over in zogenaamde plantagekoloniën, nederzettingen in
tropische of subtropische gewesten waar men de arbeid door de autochtone bevolking
of van elders ingevoerde arbeidskrachten (in Suriname: Afrikanen, Hindoestanen en
Javanen) liet verrichten. De Spaanse koloniën, die meestal begonnen als
nederzettingen tot mijnontginning, in open of onderaardse groeven, waar zovele
Indianen hun ‘laatste groeve’ hebben gevonden, vertonen dezelfde neiging zich tot
plantagekoloniën te ontwikkelen, waar men zich voor de zware arbeid van Indiaanse
horigen en Afrikaanse slaven bedient. Wij kennen verder de handelskoloniën, die
oorspronkelijk werden ingesteld als kantoren of factorijen met het doel de produkten
der bevolking te verruilen tegen Europese produkten, en de versterkte posten en
vlootbases, uitgangs- of steunpunten voor militaire actie die langs lijnen van
geleidelijkheid het karakter verkregen van plantage- of handelskoloniën. Ten slotte
moeten de strafkoloniën worden genoemd, die vooral in Australië een belangrijke
rol hebben gespeeld, waar zich later, door de verhouding van vrije kolonisten,
nakomelingen van gedeporteerden of geëmigreerden, tot de inheemse bevolking,
zich toestanden kunnen ontwikkelen die zich aansluiten bij die in de overige
nederzettingen in de nieuwe tijd.
De koloniën van de zeventiende en achttiende eeuw vertoonden dus een grote
verscheidenheid naar de vorm, maar hadden toch enkele kenmerken gemeen die later
het negatieve element van het begrip kolonialisme zouden bepalen. Het betreft in
het bizonder twee punten van principieel belang: de externe verhouding werd bepaald
door de afhankelijkheid van de kolonie tot het
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moederland, terwijl de interne verhouding werd beheerst door de persoonlijke
dienstbaarheid van de leden van de ene groep, gewoonlijk een meerderheid, ten
aanzien van de leden van de andere groep, meestal een minderheid.
Een overzicht van de verschillende vormen van koloniën en het inzicht in de aard
van de dienstbaarheid leiden noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking dat het
kolonialisme belangrijke positieve en negatieve elementen heeft opgeleverd, waarvan
de laatste steeds meer op de voorgrond zijn getreden. Tot de positieve bijdragen
moeten in de eerste plaats worden gerekend de verhoging van de economische
produktiviteit, zowel op het gebied van handel en nijverheid als van land- en
mijnbouw, en de verfijning van de instellingen van bestuur, die zonder twijfel in de
twintigste eeuw de verwezenlijking van het streven naar onafhankelijkheid van de
koloniën mogelijk hebben gemaakt. Het is niet zonder reden dat een lid van het
parlement de woorden uitsprak: ‘Er is in Indië iets groots verricht.’ Het is evenwel
begrijpelijk dat deze opgetogen woorden in de jaren van dekolonisatie weinig
weerklank konden vinden bij de vroegere gesubordineerde volksgroepen. De interne
verhouding berustte op het instituut van persoonlijke dienstbaarheid ofte wel bepaalde
vormen van horigheid of slavernij, die niet door de Europeanen werden uitgevonden,
maar dusdanig werden toegepast dat de koloniale samenlevingen reeds vrijwel van
den beginne de kiem van de ontbinding in zich droegen.
Het valt niet moeilijk in de koloniale geschiedenis een steeds groeiende oppositie
aan te wijzen. Deze oppositie draagt een incidenteel (partieel) of principieel (totaal)
karakter. Een incidenteel karakter: in het begin werd niet het systeem aangevallen,
maar werden de misbruiken aan de kaak gesteld. De aard der persoonlijke
dienstbaarheid werd oorspronkelijk door een ieder gesanctioneerd, dus zowel door
meesters als onderzaten (dus de underdogs, zij die er letterlijk ‘onderzaten’). Een
van de eerste opposanten heeft er zelfs toe bijgedragen dat het instituut van de
dienstbaarheid zich voornamelijk in de vorm van slavernij zou manifesteren. Ik denk
hier aan de Spaanse priester van de Orde der Predikheren, Bartolomeo de las Casas
(1474-1566) die, ge-
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troffen door de erbarmelijke behandeling van de Indianen door zijn landgenoten, het
advies gaf om de volgens hem fysiek meer geschikte Afrikanen te importeren. Hoedt
u voor uw vrienden, waarschuwt het spreekwoord. Men moet in ieder geval oppassen
voor idealisten, want het was op grond van dit fatale advies dat slavenhandel en
slavenjacht een hoogtepunt in de nieuwe tijd bereikten.
De principiële bestrijding van het kolonialisme, vooral in de vorm van de
persoonlijke dienstbaarheid, begint in de achttiende eeuw met de geschriften van de
Franse ‘filosofen’. Montesquieu (Charles de Secondat, baron de la Brède et
Montesquieu, 1689-1755), de even beroemde als gematigde auteur van de Esprit des
Lois, neemt nog een enigszins aarzelende houding aan, maar de encyclopedisten
Voltaire (François-Marie Arouet, 1694-1778), Jean-Jacques Rousseau (1712-'78) en
Denis Diderot (1713-'84), gaan openlijk tot de aanval over, ieder op eigen manier.
Voltaire met het sarcasme van zijn ogenschijnlijk onbewogen Candide, Rousseau
met zijn romantisme van de ‘sauvage noble’, Diderot met zijn informaties van
werkelijke of gefingeerde feiten en gebeurtenissen. De informaties van Diderot
hebben het publiek voornamelijk bereikt door het populariserende werk van Guillaume
Thomas Raynal (1713-'96), Histoire philosophique et politique des établissements
et du Commerce des Européens dans les deux Indes. De sarcasmen, romantismen en
informaties van de encyclopedisten hebben zonder twijfel bijgedragen tot de Franse
revolutie in Europa en de drie revoluties in Amerika, de Noord-amerikaanse onder
George Washington, de Haïtiaanse van Toussaint L'Ouverture en de Venezolaanse
van Francisco de Miranda en Simón Bolívar.
De negentiende eeuw die, zoals bekend, gerekend wordt te zijn begonnen als de
kruitdamp van Waterloo is opgetrokken en te zijn geëindigd bij het uitbreken van de
eerste wereldoorlog in 1914, lijkt op het eerste gezicht diametraal te verschillen van
de daaraan voorafgaande. De aristocratie is door de bourgeoisie vervangen. Het spel,
dat aan lichtzinnigheid grensde, is vervangen door een ernst die soms het karakter
van zwaarmoedigheid aanneemt. In feite was er niet veel veranderd en zette zich de
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strijd tussen tendensen van verstarring en vernieuwing onverminderd voort, zij het
dan ook in andere vormen en onder andere vermommingen. Men kan stellen dat men
beide tendensen de gehele eeuw door naast elkaar of met elkaar verweven kan
aanwijzen en dat men, naast perioden van rust en ontspanning, ook momenten beleeft
van rebellie en opstand, zonder dat het smeulend vuur tot brand uitslaat, of beter
gezegd, zonder dat vuur of brand ooit tot zulke grote catastrofen leiden, als men in
de achttiende eeuw heeft gekend en als zich in de twintigste eeuw opnieuw zullen
voordoen. Maar even zeker mag men stellen dat in de eerste helft de traditie en in
de tweede helft de tendens van de vernieuwing opgeld doet. De filosofie van de eerste
helft van de negentiende eeuw wordt beheerst door Georg Friedrich Wilhelm Hegel
(1770-1831), voor wie volgens de bekende formule ‘alle redelijkheid werkelijk en
alle werkelijkheid redelijk’ is. Volgens deze wijsbegeerte zou de bevordering van
het Pruisisch militarisme even werkelijk en derhalve even redelijk zijn als de
afschaffing van de slavernij in de zuidelijke staten van Noord-Amerika. In feite is
dit een filosofie van het alibi, men meent zich hiermede het bewijs van de afwezigheid
van de plaats van het misdrijf, de locus delicti, te kunnen verschaffen. Wij vinden
het verlangen naar het alibi ook terug bij de romantische kunstenaar die het heden
vermijdt en zich in het verleden vermeit of vermeidt (dus al dan niet met een dt). In
de politiek vieren de traditionele machten de boventoon, met Metternich (Klemens
Lothar Wenzel Prinz von Metternich, 1773-1859) als maître de cérémonie. Men
hoopt door een stipt doorgevoerde restauratie het recente verleden, vrij van de smetten
van guillotine en keizerlijke onderscheidingen, in ere te kunnen herstellen. Instellingen
zijn aanvaardbaar, omdat zij nu eenmaal hebben bestaan. Het heden wordt niet door
de toekomst maar door het verleden gerechtvaardigd. ‘Est quia fuit’ is het beginsel
van de legitimiteit. Het zou niet moeilijk zijn ook in deze periode tendensen van
evolutie en vernieuwing aan te wijzen. Wij vinden ze met name in de positieve
wijsbegeerte en de bloei der natuurwetenschappen, die de werkelijkheid onder ogen
durven zien, ook al pretenderen zij niet het eeuwige raadsel te kunnen oplossen, c.q.
een tipje van de sluier van Isis te kunnen
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optillen. Wij vinden ze vooral onder de strijders voor de afschaffing van de slavernij,
ongeacht of dit op gronden van de economie dan wel uit humanitaire overwegingen
wordt nagestreefd. Ik meen dat ik de economen niet te na kom, als ik zeg dat de
principiële oppositie tegen de slavernij voornamelijk is uitgegaan van de Engelse en
Amerikaanse sentimentalisten, die in feite het romantisme van Rousseau voortzetten.
Het gaat in de eerste plaats om de activiteiten van de religieus gestemde Engelsman
William Wilberforce (1759-1833) en de Amerikaanse schrijfster Harriet Beecher
Stowe (1812-'96), die vooral naam heeft gemaakt met haar roman Uncle Tom's Cabin
en de daarop gevolgde commentaar The Key to Uncle Tom's Cabin, waarin zij zich
verdedigde tegen de beschuldiging van vervalsing van de waarheid. De antithese
traditie-vernieuwing leidt uiteraard in vele gevallen tot innerlijke verscheurdheid en
tragische controversen. Een bizonder sprekende illustratie hiervan is de beëindiging
van de vriendschap tussen de socialist Ludwig Börne (1788-1833), die de geschiedenis
is ingegaan als geborneerd maar rechtschapen, en de dichter Heinrich Heine
(1797-1856), die wel een afvallige romanticus wordt genoemd (un romantique
défroqué). Börne verweet Heine zijn omgang met vertegenwoordigers van de adel
van St. Germain en voegde eraan toe dat hij zijn hand zou afhakken als hij ooit
verplicht zou zijn Madame la Comtesse de hand te drukken. Heine repliceerde dat
hij niet zou nalaten zijn handen te wassen indien hij ooit genoopt zou zijn een
handshake met het proletariaat te plegen. Börne had geen gevoel, althans niet op dat
ogenblik, voor de verfijning van de aristocratie en Heine voelde niet, als men
tenminste de anekdote mag geloven, voor de eeltige handen van de vakbondleiders.
In de tweede helft van de negentiende eeuw neemt de tendens van de vernieuwing
de overhand, al zullen de stemmen van het verleden nimmer geheel tot zwijgen
worden gebracht. Om te beginnen: de filosofie of, zoals de jonge hospita uit mijn
studententijd zich verwaardigde de studie mijner tijdelijke voorkeur te noemen
‘fiselemie’. Hegel is intussen van de kaart geveegd door Arthur Schopenhauer
(1788-1860) die, hoe pessimistisch ook van temperament, niet de redelijkheid van
tegenstrijdige opvat-
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tingen postuleerde, maar het medelijden predikte en daarmede, ondanks pessimisme
en bitterheid, een medelijden aan den dag legde met het lijden van zijn medemens.
In het kameleontische rijk der politiek was de opdracht tot restauratie vervangen
door de gedachtenwisseling tussen liberalen, socialisten en conservatieven. Ook de
conservatieven hadden een gedaantewisseling ondergaan, zij handhaafden niet langer
de eis van de legitimiteit, het ‘est quia fuit’. Men kan zich afvragen of en in hoeverre
vernieuwingen kunnen verwezenlijkt worden door partijen die bij voorbaat aan het
determinisme van hun idee-fixe zijn gebonden, de liberalen aan de wet van vraag en
aanbod, de marxisten aan het historisch materialisme en de conservatieven aan het
elastische, maar daarom niet minder rigide keurslijf van het behoud. Ik zal daar
gaarne in dit bestek het antwoord op schuldig blijven, te meer daar naar mijn oordeel
de tendens van de vernieuwing vooral gelegen was in de mogelijkheid tot
gedachtenwisseling op zichzelf. Het was uit deze gedachtenwisseling dat, naar men
verwachten mocht, zich nieuwe perspectieven zouden kunnen voordoen. In de
Handelingen van de Kamers der Staten-Generaal kan men, als men tenminste de
nodige tijd heeft, vele bizonderheden en wetenswaardigheden vernemen omtrent de
ontwikkeling van het socialisme en het kolonialisme in de negentiende eeuw.
Het parlementair stelsel poogde een compromis te bereiken tussen conservatisme,
liberalisme en socialisme. Het is daar slechts bij tijden en ook dan nog slechts ten
dele in geslaagd. Wij kunnen de worsteling tussen verstarring en vernieuwing op
verschillende wijzen constateren en wel in het bizonder op het gebied van kunsten
en wetenschappen. Wij worden onder meer getroffen door een geestelijke onrust,
die in het bizonder tot uitdrukking komt in de voortdurende wisseling van kunststijlen,
zoals het romantisme, realisme, naturalisme, symbolisme, al dan niet van het prefix
‘neo’ voorzien, en in de alchimistisch aandoende pogingen het onverenigbare te
verenigen, zoals het rationalisme en het sentimentalisme, het realisme en het
romantisme of het sensualisme en het spiritualisme. Men wordt voorts geconfronteerd
met de typisch negentiende-eeuwse schandalen, meestal teweeggebracht door auteurs
die tegen de conventie hebben
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gezondigd: Ibsen die Nora Helmer of Hedda Gabler er eindelijk alles laat uitflappen,
Flaubert die de bourgeoisie in haar naaktheid vertoont of Oscar Wilde die in de
klauwen van John Bull is geraakt. Wij kennen ook anderssoortige schandalen, zoals
het rumoer rondom de afstammingsleer van Darwin en de verhitte discussies rondom
het proces van Dreyfus. Wij kunnen evenwel stellen dat het compromis, ondanks de
geestelijke onrust, de zedenschandalen en enkele hoofdstedelijke opstootjes en
gelokaliseerde oorlogen in Europa, in zoverre werd bereikt dat de catastrofen konden
worden voorkomen.
Wat kan dit alles, zal men misschien vragen, met het kolonialisme te maken hebben
en in het bizonder met dr. David Ricardo Capriles? Het heeft er niets en alles mee
uitstaande. Niets, omdat Capriles nu eenmaal buiten Europa heeft geleefd en alles
omdat de strijd van verstarring en vernieuwing ook in de negentiende eeuw op geheel
eigen wijze tot uiting komt in de koloniën en bezittingen overzee.
Op het eerste gezicht was er weinig of niets veranderd ten opzichte van het
koloniale stelsel. Het is waar dat een groot gedeelte van Amerika erin geslaagd was
zijn onafhankelijkheid te verkrijgen, maar de onafhankelijkheid betrof toch uitsluitend
de externe verhouding tussen moederland en kolonie. De interne verhoudingen waren
zelfs daar waar de emancipatie had plaatsgevonden, meer of minder gelijk gebleven
want, zoals men het tegenwoordig uitdrukt, politieke vrijheid brengt nog geen
economische vrijheid met zich mede. Wanneer wij bovendien nader toezien, zullen
wij spoedig genoeg gewaarworden dat het kolonialisme geleidelijk aan van het
Amerikaanse continent naar Azië en Afrika blijkt te zijn verschoven. Niettemin
kunnen wij in bepaalde koloniale gebieden een belangrijke verandering constateren
en wel in de geest van de bevolking, de ambtenaren of van beide. Het liberalisme
had een dubbelgezicht. Het kon door het beginsel van het laisser aller tot een
ongebreideld imperialisme aanleiding geven, maar anderzijds was het ook geschikt
om de beginselen van vrijheid en gelijkwaardigheid uit te dragen. Het liberalisme
was de drager van het virus van Adam Smith maar ook van
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Jean-Jacques Rousseau. De koloniale oplossingen konden onder het liberalisme
slechts transitoir zijn. Zij droegen het karakter van onvoltooidheid en voorlopigheid.
De definitieve oplossingen zouden pas in de twintigste eeuw worden nagestreefd,
langs de revolutionaire weg van de zogenaamde klassenstrijd of langs de evolutionaire
weg van de sociale wetgeving, die de sociale en economische positie van de
werknemer van de nodige waarborgen voorziet.
In Nederlands-Oost-Indië had de koloniale roerigheid een sociaal-economische
achtergrond, maar zij werd toch ook gaande gehouden doordat de kritische zin van
de ambtenaren van het Binnenlands Bestuur werd opgewekt en aangevuurd door de
politieke gedachtenwisselingen en schermutselingen in het moederland. De
sociaal-economische achtergrond werd gevormd door de parlementaire strijd, die
van 1830-'70 gevoerd werd over een en hetzelfde onderwerp dat zich inderdaad voor
veel omhaal van woorden en voor lijvige dossiers en rapporten leende. In 1830 werd
door de gouverneur-generaal Johannes van den Bosch (1780-1844) het zogenaamde
cultuurstelsel ingevoerd, waarbij o.a. bepaald werd dat de inlandse bevolking bij
wijze van pacht de opbrengst van een vijfde van haar grond tot beschikking zou
moeten stellen van het gouvernement, dat bovendien de bevoegdheid kreeg te mogen
voorschrijven welke produkten daarop zouden moeten worden geteeld. Het ging in
hoofdzaak om de ‘dure’ produkten, koffie, suiker of indigo. Het spreekt vanzelf dat
dit stelsel tot uitvoerige discussies aanleiding kon geven. Men kon de vraag stellen
of het cultuurstelsel aanbeveling verdiende boven vrijwillige c.q. zogenaamd
vrijwillige arbeid bij het gouvernement dan wel in particuliere ondernemingen. Men
kon nevenkwesties aan de orde stellen betreffende het gedeelte van de grond dat ter
beschikking zou moeten worden gesteld. Waarom ? en niet ¼? of ? of een ⅛?
Men kon discussiëren omtrent de voorkeur die aan bepaalde produkten werd gegeven.
De krantenlezers in Nederland zullen ten slotte deze discussies voor kennisgeving
hebben aangenomen in de overtuiging dat alleen experts over een zo ingewikkelde
materie zouden kunnen oordelen. De ambtenaars van het BB zouden waarschijnlijk
vroeger dezelf-
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de gedragslijn hebben gevolgd, maar zij waren inmiddels door de parlementaire
gedachtenwisseling kritisch geworden. Deze kritische instelling werd nog versterkt
door het isolement waarin zij in de tropen leefden. De ambtenaren van het BB waren
eenzame piekeraars geworden, die ertoe kwamen te menen dat de misstanden niet
in de eerste plaats aan het cultuurstelsel maar aan het stelsel van bestuur moesten
worden geweten. Het bestuurstelsel, dat uitging van het beginsel dat inheemse
instellingen moeten worden gerespecteerd of geassimileerd, bracht in de praktijk met
zich dat de inlandse hoofden zoveel als mogelijk werden gespaard ook als zij zich
onrechtmatige handelingen jegens de bevolking veroorloofden. De eenzame
bestuursambtenaar piekerde en piekerde. Hij piekerde zich een rotje, zoals men pleegt
te zeggen. Hij kon daarbij twee gedachtengangen volgen, een principiële, dat hij
aangesteld was om de inlander - zoals de wet de gouverneur-generaal in 1854
voorschreef - tegen ‘willekeur, van wien ook’ te beschermen, en een opportunistische,
dat de verhouding van hoofd tot inlander een aangelegenheid was van het Indische
gewoonterecht, de adat, die hem persoonlijk in wezen niet aanging. Hij kon er zich
van afmaken met een ‘adat, soedah’. Hij kon nog verder piekeren en zich afvragen
of het opportunistisch standpunt niet eerder als principieel moest worden aangemerkt,
want op deze wijze werd het Indisch recht gerespecteerd, en of het zogenaamde
principiële standpunt niet eerder het karakter droeg van een opportunistisch
voorwendsel, dat hem in staat stelde zijn eigen opvattingen van recht en norm aan
een vreemde gemeenschap op te dringen. Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat
gepiekerd is door de vereenzaamde intellectuelen. Onder deze intellectuele Hamlets
van Indië bevond zich ook de assistent-resident van Lebak, de heer Eduard Douwes
Dekker (l820-'87), later bekend geworden onder zijn schrijversnaam Multatuli, maar
hij was lang niet de enige die in een gewetensconflict kwam te verkeren. Onder de
opposanten vermeldt Multatuli in zijn brochure Over Vrije Arbeid in Nederlands-Indië
(1862) en passant de namen van de heren Modderman, Van den Biesen, Van Vliet
en Van Hoëvell. De laatstgenoemde zou later, in de hoedanigheid van parlementslid
voor de liberale partij, een
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belangrijk aandeel hebben bij de bestrijding van het cultuurstelsel.
Douwes Dekker heeft niet gehandeld volgens de principes van het behoedzame
bestuur c.q. adat, die ongetwijfeld zonder moeite op grond van juridische argumenten
kunnen worden verdedigd. Hij heeft gehandeld in de lijn van de sentimentalisten,
die niet door juridische normen maar door de humanitaire generositeit tot handelen
worden genoopt. In hoeverre hij het conflict ook aangegrepen heeft als een
voorwendsel om zich als kunstenaar te onttreken aan de sleur van het
ambtenarenbestaan, laat zich moeilijk zeggen. Douwes Dekker was niet in de eerste
plaats een sentimentalist, daarvoor had hij te veel ook de nuchtere opmerkingsgave
van de droogstoppels. Hij was in de eerste plaats een oorspronkelijk schrijver, die
zich graag door de speelsheid der verbeelding en de bewogenheid van het gemoed
liet meeslepen. In zijn schrijven manifesteerde zich ook de generositeit, die volgens
Sartre het merkteken is van ieder waarachtig schrijverschap.
De oplossing van het vraagstuk van het cultuurstelsel droeg duidelijk het
dubbelzinnig merkteken van het liberalisme. Theoretisch gesproken had zich een
grote verandering voltrokken. Door de afschaffing van het cultuurstelsel en de
invoering van het systeem van vrijwillige arbeid werd de vrijheid en gelijkwaardigheid
van de inlanders erkend. Maar in feite was veel gebleven als vanouds, want hiermede
was noch aan de sociale verhoudingen van werkgever en werknemer noch aan de
adat van hoofd en inlander op wezenlijke wijze getornd. De dubbelzinnigheid van
de liberalistische oplossing werd op enigszins gelukkige wijze gemaskeerd door de
economische opbloei van Java, die slechts ten dele of mogelijk zelfs in het geheel
niet te maken had met de afschaffing van het cultuurstelsel en in hoofdzaak het gevolg
was van de verhoogde aanvraag voor de Indische produkten op de wereldmarkt.
Ik heb er reeds bij het begin van deze studie op gewezen dat de oppositie in de
koloniale geschiedenis een principieel of een incidenteel karakter kan dragen. Welnu,
de oppositie in Neder-
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lands-Oost-Indië was meer principieel gericht, terwijl zij op ‘Curaçao en onderhorige
eilanden’ meer incidenteel tot gelding kwam. Dit hangt samen zowel met de
economische als de sociologische structuur van het hoofdeiland. De afschaffing van
de slavernij, ook wel emancipatie of abolitie genoemd, die in 1863 haar beslag kreeg,
betekende dat de ‘liberté, égalité et fraternité’ voor alle burgers zonder uitzondering
voor de wet werden erkend. Volgens de wet waren dus klasse- en standsverschillen
met één pennestreek tenietgedaan. Maar in feite waren ook in de West de sociale
verhoudingen niet zo heel veel veranderd. Bovendien kon bij ons de voorlopigheid
van de oplossing niet worden gemaskeerd, want, anders dan op Java, had op Curaçao
niet een economische opbloei maar een economische depressie plaatsgevonden. Het
spreekt vanzelf dat deze depressie door de traditionalisten werd aangegrepen om
tegen de emancipatie te fulmineren. Maar in feite was ook de depressie op Curaçao
evenals de hausse op Java niet een gevolg van de toepassing van liberale beginselen
maar van omstandigheden, die daar geheel onafhankelijk van waren. De
transitohandel, de voornaamste bron van het eilandelijke inkomen, werd herhaaldelijk
geparalyseerd door de revolutionaire woelingen in Venezuela. Bovendien was de
vraag naar Curaçaose produkten door de burgeroorlog in de Verenigde Staten niet
toe- maar afgenomen. De strohoeden, die bij ons werden gevlochten voor de
katoenplukkers in de zuidelijke staten, konden geen aftrek vinden, want er werd
voorlopig in het geheel geen katoen geplukt, terwijl de vraag voor onze andere
produkten, zout, dividivi en aloë, eveneens was afgenomen. Onze economie verkeerde
in een kritisch stadium; dat betekende dat men op alle gebieden van het leven in een
toestand van nooddruft kwam te verkeren. Hierin moet men de reden zoeken waarom
sociale hervormers zich tot praktische misstanden bepaalden en de neiging vertoonden
zich niet met principiële problemen in te laten.
De incidentele benadering van misstanden en misbruiken werd verder in de hand
gewerkt door de aard van onze hervormers. Zij werden in hoofdzaak gerekruteerd
uit ambtenaren en beoefenaars van het vrije beroep die uit hoofde van hun
werkzaamhe-
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den specialistisch waren ingesteld. Zij streefden naar verbetering van educatieve,
sociale, economische en hygiënische toestanden. De principiële hervormers werden
spoedig voor raddraaiers uitgekreten, al bepaalden zij zich tot de meest schuchtere
pogingen om wijzigingen in het kiesrecht aan te brengen. Zij moesten bizonder
behoedzaam te werk gaan, zoals blijkt uit de brochure van de advocaat A.M.
Chumaceiro, waarin de spectaculaire vraag wordt gesteld: ‘Zal het kiesrecht Curaçao
tot kannibalisme voeren?’
Welke plaats heeft dr. David Ricardo Capriles onder de hervormers van onze koloniale
geschiedenis ingenomen? Merkwaardig genoeg laat zich aan de hand van zijn
geschriften het bewijs leveren dat hij daar in het geheel geen plaats heeft ingenomen,
omdat hij zich bepaald heeft tot de beschrijving van bepaalde misstanden, of eerder,
noodtoestanden, zonder de oorzaak daarvan in het stelsel van bestuur te zoeken.
Merkwaardig genoeg laat zich evenzeer bewijzen dat hij zich vooraan in de voorhoede
van de strijd om hervorming heeft bevonden, omdat hij de noodtoestanden op dusdanig
scherpe en ondubbelzinnige wijze diagnosticeerde dat men onwillekeurig wel
gedwongen was de schuldige op te sporen, bij het bestuur of elders. Zijn geschriften
maken dan ook de indruk van puzzelplaatjes met het onderschrift: ‘Waar is de
schuldige?’ Het gouvernement heeft deze geschriften ook als zodanig opgevat en
heeft dan ook gemeend het antwoord niet schuldig te mogen blijven. Het is op grond
daarvan dat de toenmalige gouverneur N. van den Brandhof zich genoodzaakt zag
een onderzoek naar de gezondheidstoestand van de min- of onvermogenden te doen
instellen.
Deze paradoxale houding van dr. Capriles hing samen met de aard van zijn beroep
maar meer nog met de aard van zijn schrijverschap. De bloemlezing van dr. G.E.
van Zanen is juist daarom zo uitnemend omdat wij in staat gesteld worden op
overtuigende wijze een indruk te krijgen van de wezenlijke kenmerken van de auteur.
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Zij bevat:
1. het journaal, dat Capriles als jongeman gehouden heeft van 1857 t/m 1858 (het
Daybook, zoals hij het noemde);
2. het proefschrift over de fysiologie van de bevruchting. Daybook en proefschrift
zijn in het Engels geschreven;
3. de medische brochures en ziektegeschiedenissen van het krankzinnigengesticht
Monte Cristo, waarbij hij zich van de Nederlandse taal heeft bediend;
4. de gedichten, die meer retorisch dan dichterlijk waren, waarvoor hij voornamelijk
zijn toevlucht nam tot Spaans en Nederlands. Aan het einde van de negentiende
eeuw bedienden de meeste dichters bij ons zich van het Castiliaans: ‘De poeta
y loco todos tenemos un poco’.

1. Het Daybook is een verzameling van citaten en eigen geschriften, aforismen, short
stories en gedichten, grotendeels uitingen van de spontaniteit van een jong student,
die zich ontworsteld heeft of meent ontworsteld te hebben aan de victoriaanse
conventies. Of om zijn eigen woorden te gebruiken: ‘The theatre is the most pleasant
place to study human-nature, for when the curtain is up, you can admire the “mimics”
on the stage and when it drops, you can behold the “mimics” in the audience; nay,
on the stage you see “fictitious bigots”, while in the audience you observe “true
hypocrites”; in short you are in a constant intercourse with “fiction” and “reality”.’
Deze woorden werden geschreven op 13 juli 1857. Op 3 juli 1858 maakt hij de
volgende meditatio psychico-phylosofica: ‘As there is a time for everything, and
every thing has its place and every place its thing, I think I may just as well begin to
write here something about everything, taking great care to say nothing about things
that can bring about anything that might make me nothing, consequently I shall say
that, so far, things went and are going so well that I can't say anything.’
Hij schrijft vaak met de helderheid van de auteur voor wie de wereld een zekere
doorzichtigheid heeft gekregen.
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2. Het proefschrift over de fysiologie van de bevruchting (Physiology of Fecundation)
zal ook door de leek, die niet het naadje van de kous wil weten en zich evenmin al
te druk maakt over anatomie en fysiologie der geslachtsorganen, geïnteresseerd en
geboeid kunnen worden gelezen. Ook in dit werk verraadt zich de geboren
prozaschrijver die de droge en uiteraard vervelende wetenschappelijke materie weet
te larderen met uitweidingen over verouderde opvattingen die zozeer achterhaald
zijn dat zij de tegelijk grimmige en naïeve indruk maken van folklore. Men leze
bijvoorbeeld de passage over de voorheen zo raadselachtige zaadcellen, die thans
alle raadselachtigheid hebben afgelegd en nog slechts in de praktijk een zeker
vermogen tot opwinding hebben behouden.
‘All these strange phenomena, have attracted the attention and divided the opinion
of most eminent Physiologists; some arguing most strongly that the spermatozoa are
real animals, others holding the opposite opinion with equal fortitude. The most
serious arguments in favour of the first doctrine were the mobility of the spermatozoa,
the destruction of that mobility by the different agents just mentioned, and indeed
even traces of organization have been brought forward by some, to support their
opinion. Thus Valentin states, that he discovered, in the spermatozoa of the bear, an
anterior orifice or sucker, a posterior opening or anus, and between them, a stomach
and intestinal convolutions. Gerber asserts to have distinguished organs of generation
in the spermatozoa of a seahog. Schwann pretends to have seen a vent or sucker in
the middle of the head of the human spermatozoa. Pouchet finally asserts that there
is in the spermatozoa an alimentary canal viz: stomach and intestines, and also that
the body of the animal (?) is covered on the exterior by a fine epithelial lining.’
Het verhaal over de toxiciteit van het menstruele bloed behoort geheel tot de schone
zij het enigszins grimmige folklore:
‘This idea, of the existence of poisonous properties in the menstrual blood, appears
to be pretty generally maintained, by the ignorant class. I know a case of a
negro-woman who gave menstrual blood to her husband as a poison. And indeed, I
had the
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fortune of being summoned by a lady, not long since, to see a friend of hers, whom,
as she confessed most pathetically, she had poisoned with menstrual blood,
administered to her victim in liquor, for the affectionate purpose of exciting his love
for her. After seeing the patient, however, it was very evident, that the “toxicaemia”
under which he did labour, depended entirely on the alcoholic vehicle, in which the
innocent “elixir of love” was administered.’ Het proefschrift werd geschreven door
een auteur die mogelijk belangstelling had voor de fysiologie van de bevruchting,
maar in ieder geval in hogere mate geboeid werd door de antithese verbeelding en
werkelijkheid of, zoals hij het in zijn dagboek uitdrukt ‘fiction and reality’.
3. Het dagboek en het proefschrift vormen de aanloop tot zijn medische artikelen,
waarin hij zijn realistische opmerkingsgave toespitst en tegelijk zijn
verbeeldingskracht de vrije loop laat. Van 1882 tot 1900 heeft dr. Capriles de functie
uitgeoefend van geneesheer van het krankzinnigengesticht Monte Cristo. Uit die tijd
dateren de door hem opgetekende geschiedenissen van zijn meestal zwaar gestoorde
patiënten. Als psychiater was dr. Capriles autodidact in een tijd waarin vrijwel alle
psychiaters autodidacten waren. Capriles had zijn studie voltooid lang voordat
Kraepelin een poging had gedaan tot catalogisering der psychische stoornissen. Hij
leefde niet alleen in de pre-freudiaanse, maar zelfs in de pre-kraepelinische periode
van dit medisch specialisme. Men zal dus niet de genuanceerde diagnosen van de
twintigste eeuw mogen verwachten. Des te bewonderenswaardiger zijn daarom de
nauwkeurige waarnemingen die wij in zijn ziektegeschiedenissen aantreffen, waarvan
dr. Van Zanen dan ook terecht een drietal in de bloemlezing heeft opgenomen. Hoe
modern klinkt de volgende beschrijving van de fatale ambivalentie van patiënt No.
60 M:
‘Toegesproken en ondervraagd zynde gaf hy meest verwarde, onzamenhangende
en geheimzinnige antwoorden, terwyl hy daarby gebaren en bewegingen maakte,
welke volstrekt niet in verband met het door hem gesprokene stonden en op den
bezoeker den indruk maakten, alsof patient op hetzelfde oogenblik
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tweederlei gedachten had, van welke hy de eene door woorden en de andere met
gebaren scheen te willen uitdrukken. Een meest ingewikkelde liefde-geschiedenis,
met hoogst onzedige en erotische episodes, doorstraalde vooral in zyne geheime
mededeelingen. Als men hem aanmoedigt en vriendelyk opbeurt en, zyne spoedige
genezing voorspellende, hem vrolyk tracht te maken, weent hy en wordt hy
zwaarmoedig, en als men hem in bejegende termen toespreekt lacht hy met eene
ziekelyke natuurlykheid.’
Verdere citaten uit de medische brochures en ziektegeschiedenissen zouden het
bestek van dit artikel verre te buiten gaan, zonder dat daarmede dit schrijverschap
nader zou kunnen worden gepreciseerd. Het schandaal rondom dr. Capriles werd
tenslotte verwekt door zijn publikaties over het Krankzinnigengesticht en over de
Armenzorg op Curaçao, bestemd voor de Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam
in 1883. Het is naar aanleiding van deze artikelen dat gouverneur Van den Brandhof
de opdracht heeft gegeven een onderzoek in te stellen naar de toestand van de
geneeskundige verzorging van on- en minvermogenden op het eiland. De uitgebrachte
rapporten, het was nauwelijks anders te verwachten, kwamen tot de conclusie dat
hij schromelijk had overdreven. Het is de conclusie waarmede men in alle tijden
gepoogd heeft de aantijgingen van hervormers te weerleggen. Het is zeer wel mogelijk
dat een auteur die zich door de kracht der verbeelding en bewogenheid van zijn
gemoed laat meeslepen, ondanks de wezenlijke juistheid van zijn opmerkingen door
de droogstoppels terecht van schromelijke overdrijving en eventueel zelfs van
vervalsing van de waarheid kan worden beticht. Maar de Curaçaose samenleving is
in de loop der tijden steeds meer overtuigd geworden van de juistheid van de
opmerking van John de Pool ‘dat Capriles dingen beweerde, die een storm van
verontwaardiging konden uitlokken, maar waarvan de tijd de onweerlegbare juistheid
heeft bewezen’. Het is mede aan hem te danken dat nog heden ten dage, dus ruim
driekwart eeuw later, zoveel zorg wordt besteed aan de verbetering van de huisvesting
van min- en onvermogenden en aan de bestrijding van oorzaak en gevolgen van
alcoholisme en lues. Het behoort nu eenmaal tot de ironieën van het noodlot dat alle
hervormers
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schromelijk overdrijven en desalniettemin door de geschiedenis volkomen in het
gelijk worden gesteld.
Wij kunnen Capriles niet beter begrijpen dan door hem te vergelijken met de
gewezen assistent-resident van Lebak, die zich later ontwikkelen zou tot Multatuli,
waarschijnlijk de grootste Nederlandse prozaïst van de negentiende eeuw. Capriles
had vele eigenschappen met hem gemeen: de spontaniteit, de verbeeldingskracht en
bewogenheid van gemoed. Hij werd gedreven door de agressiviteit van zijn scherpe
blik en door de generositeit van zijn gevoelig hart. Zij waren beiden ten diepste
begaan met het lot van de vernederden en misdeelden. De wezenlijke verschilpunten
kunnen naar mijn inzicht tot een tweetal worden teruggebracht. Het eerste hangt
samen met de aard van hun oppositie tegen de koloniale misstanden. De oppositie
van Multatuli droeg een principieel, van Capriles een incidenteel karakter. Dit hing
voor een deel samen met het verschil van werkkring van beide figuren. Douwes
Dekker had behoord tot de hoge bestuursambtenaren die het bestuurstelsel in al zijn
facetten kon overzien en doorzien, Capriles was een typische medicus, die het leven
van de medische gezichtshoek uit beoordeelde en zonodig veroordeelde. Zijn
benadering was typisch incidenteel en partieel. Hij beoordeelde niet het stelsel van
bestuur, maar nauw omschreven, zeer concrete misstanden. Als medicus was hij zijn
tijd ver vooruit; zijn sociologische beschouwingen daarentegen droegen vaak een
conventioneel karakter en dit was vooral het geval waar het de beoordeling van
bepaalde eigenschappen van het eigen volk betrof. Multatuli meende dat het ‘luieren’
van de Javaan aan het koloniale milieu moest worden geweten, terwijl Capriles de
oorzaak van de ‘lusteloosheid’ van de Curaçaose bevolking in zijn Afrikaanse
herkomst meende te kunnen vinden.
Het tweede verschilpunt hangt samen met het taalgebruik. Multatuli debuteerde
pas op zijn veertigste jaar, maar alles wijst erop dat hij sedert zijn jonge jaren het
instrument had geslepen en verfijnd dat hem te zijner tijd als auteur ‘engagé’ of
‘enragé’ van dienst zou zijn. Hij had dit gedaan door jarenlange opzettelijke of
onopzettelijke stijloefening, door de beoefening van proza en poëzie of door de
ijverige samenstelling van ambtelijke rappor-
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ten, die mogelijk met de ziektegeschiedenissen van Capriles kunnen worden
vergeleken. Daarbij was de taal waarvan hij zich bediende, de taal, die hij met de
moedermelk had ingezogen, of, hetgeen nog belangrijker is, de taal waarmede hij
sedert zijn prille jeugd (een lid van de Koloniale Raad placht te zeggen: zijn prulle
jeugd) vertrouwd was geweest. Dr. Capriles verkeerde in een geheel andere positie.
Voor het dagboek, proefschrift en medische artikelen had hij zich van het Engels en
Nederlands bediend, terwijl hij als omgangstaal het Papiaments gebruikte en voor
zijn poëzie zijn toevlucht nam tot het Spaans. Capriles was ook door zijn meertaligheid
een typische Curaçaoënaar. De multilinguaal kent vele talen, maar mist daardoor de
vertrouwdheid met de ene taal, die vereist is voor de verwezenlijking van een
genuanceerd schrijverschap. Het gevolg is dat de meertalige niet de taal hanteert,
maar integendeel door de taal wordt gehanteerd en daardoor zich moeilijk vermag
los te maken van de conventionele uitdrukkingsvormen die in de verschillende talen
op verschillende wijzen hun neerslag vinden. Als men dus nader toeziet, blijken de
twee verschilpunten, de incidentele benadering van het koloniale probleem en het
taalgebruik, die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen schijnen te hebben,
ten nauwste samen te hangen. Zij leiden beide ertoe dat Capriles, hoezeer ook een
uitgesproken persoonlijkheid, sociologisch gemakkelijker aan conventionele normen
gebonden bleef dan zijn grote tijdgenoot, die zijn crisis bovendien niet op Curaçao
maar op Java had doorgemaakt, waar de oppositie, zoals reeds werd opgemerkt, een
meer principieel karakter droeg.
Ik hoop dat ik erin geslaagd mag zijn met dit overzicht dr. Capriles te situeren in
het perspectief der koloniale geschiedenis. Ik hoop dat ik de betekenis van zijn
schrijverschap, zowel in zijn uitnemende kwaliteiten als in zijn beperkingen, mag
hebben aangetoond. Ik hoop vooral ook dat dit opstel het antwoord mag gegeven
hebben op de vragen die reeds in de vorige eeuw werden gesteld: ‘Wie was dr.
Capriles?’ en vooral ook: ‘Waarom werd hij, ondanks zijn onbetwiste begaafdheid
en generositeit, sociaal tot de omstreden figuren gerekend?’
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Ik moge besluiten met mijn gevoelens van diepe erkentelijkheid tot uitdrukking te
brengen jegens allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot deze uitgave, die
als een daad van eenvoudige rechtvaardigheid kan worden beschouwd. Mijn dank
geldt uiteraard in de eerste plaats de leden van de familie Capriles, die de manuscripten
voor publikatie ter beschikking hebben gesteld, en dr. G.E. van Zanen, die de
bloemlezing, het zij hier nogmaals herhaald, op zo uitnemende wijze heeft verzorgd.
Het colofon overdrijft niet als het mededeelt dat met deze uitgave een ‘humaan en
historisch document’ aan onze literatuur werd toegevoegd.
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Het polylinguale karakter van de Antilliaanse samenleving
Probleemstelling
Ik zou graag met twee preliminaire opmerkingen willen beginnen. Wat ik hier zal
vertellen, zal niet bedoeld zijn om een oplossing te geven van de problemen. Het is
een benadering van de problematiek, maar niet het geven van een oplossing. Ik geloof
ook niet dat de oplossing door één persoon zou kunnen worden gegeven, zij zou m.i.
het werk vereisen van een team van deskundigen, waartoe, behalve literatoren en
linguisten, ook psychologen en pedagogen zouden moeten behoren. Voorts wil ik
iets verduidelijken t.a.v. de titel van deze lezing. Deze luidt: ‘Het polylinguale karakter
van de Antilliaanse samenleving’. Ik wijs er op dat het woord ‘karakter’ hier gebruikt
wordt in de oorspronkelijke Griekse betekenis van ‘kenmerk’ en niet in de
psychologische betekenis zoals het tegenwoordig vaak gebruikt wordt. Wanneer wij
ons in het Engels zouden uitdrukken dan zouden we dus niet zeggen ‘the character’,
maar ‘the characteristics’.
We zullen dus spreken in de eerste plaats over het karakter van de polylingualiteit
van onze samenleving. Dat neemt niet weg dat wij ook het volkskarakter van onze
samenleving in beschouwing zullen nemen.
Wij kunnen drie vormen van polylingualiteit aanwijzen. Men kent de
polylingualiteit van naties, bijv. van de Zwitserse; de Helvetische Republiek bestaat
uit Franse, Duitse en Italiaanse kantons. De natie is polylinguaal, maar de mensen
zijn monolinguaal. De schrijvers Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Constant of Ch.F.
Ramuz zijn Franse schrijvers; Jacob Burckhardt en Gottfried Keller zijn Duitse
schrijvers, omdat in slechts die bepaalde taal hun vermogen tot uitdrukken geheel
tot zijn recht
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komt en kan komen. Ten tweede kennen wij de polylingualiteit van de polyglotten.
Polyglotten zijn individuen die de talen tot in de perfectie beheersen. Dat vermogen
komt praktisch alleen bij individuen voor en niet bij hele samenlevingen. Ten derde
kennen wij de polylingualiteit zoals die voorkomt in onze Antilliaanse samenleving.
De individuen zijn geen talen kenners, zij kunnen zich wel redden: ‘ils se débrouillent’
zeggen de Fransen. Zij leven in verschillende taalsferen en in verschillende
cultuursferen. Wij kennen verschillende aforismen die deze situatie wel goed
illustreren. O.a. zegt men wel eens, dat de Antilliaan met zijn benen in de
werkelijkheid van de Antillen leeft, met zijn passies in Caracas en met zijn verstand
aan de grachten van Amsterdam. Boeli van Leeuwen heeft het heel typisch uitgedrukt:
hij zegt: ‘Ik droom in het Papiament en ik schrijf in het Nederlands.’ Het spel met
de polylingualiteit kennen wij speciaal bij twee zeer bekende humoristen op Curaçao:
Shon Benchi en Franki. Shon Benchi zegt bijv.: ‘Mi no ta ganja, mi ta bisa un
mentira.’ Ganja is het Papiament voor leugen en mentira is Spaans voor leugen. Het
woordenspel berust daarop dat hij het Spaans ‘mentira’ als white lie gebruikt; in het
Nederlands het nuance-verschil tussen liegen en jokken. Of hij zegt: ‘Mi no tin doló,
mi tin pijn.’ Hierbij stelt hij tegenover elkaar: doló Papiament of Spaans voor pijn,
pijn is het Nederlands voor pijn. Hij zegt: voor doló kun je volstaan met een zalfje,
maar voor pijn moet je naar de dokter gaan. Ook zien we bij hem het spel in de
polylingualiteit met het Engels, bijv. als hij zegt: ‘Mi no ke ayudo, mi ke un break’,
maar letterlijk ayudo en feitelijk break is precies hetzelfde, doch ook hier gaat het
om de nuanceverschillen.
Verschillende vragen kunnen hierbij rijzen. In de eerste plaats: zijn de talen van
hetzelfde niveau, van dezelfde familie en van dezelfde orde; ten tweede hoe verhouden
zich de individuen tot de talen; ten derde wat is de toekomst van onze taalsituatie en
ten vierde, en dat is zeer belangrijk, de pragmatische vraag: wat is het belang van
een lezing als deze en van al de opmerkingen die hieromtrent zullen worden te berde
gebracht. Ik geloof dat men het antwoord op deze vragen alleen langs een omweg
kan krijgen en wel door het ontstaan en de ontwikkeling van het Papiament te
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volgen. Het Papiament is immers, wat tenminste de talen betreft, een specifiek van
ons land.

Observaties en Onderzoek
Er bestaan over het ontstaan van het Papiament verschillende theorieën. Op het
ogenblik staan twee theorieën in het middelpunt van de belangstelling. De eerste is
de theorie, o.a. door prof. Lenz, de Chileense professor, naar voren gebracht in zijn
bekend boek El Papiamento la lengua criolla de Curazao. Het is een bijzonder
sympathiek boek, afgezien van de vraag of men het er mee eens is of niet. Het boek
is niet alleen een linguïstisch boek, maar ook het verhaal van een ontmoeting van
een Chileense professor (prof. Lenz) en een Curaçaose kok aan boord van een
Hollands vrachtschip waar deze professor voor het eerst kennis heeft gemaakt met
het Papiament. De professor heeft zijn studie later aangevuld met bestudering van
geschreven werken, maar de basis was toch deze ontmoeting. Hij kwam tot de
conclusie dat het ontstaan van het Papiament teruggaat naar een lingua franca, een
Afro-Portugees dat in Afrika gesproken werd en dat door de slaven uit Afrika is
overgebracht. Het gaat dan niet alleen om het vocabulaire, maar ook om de fonetiek
en de intonatie. Dit Afro-Portugees is in een half-Hollands, half-Spaans milieu
vervormd tot het Papiament van vandaag, aldus prof. Lenz.
Deze voorstelling van zaken van prof. Lenz vertoont direct al een bepaalde zwakke
zijde, waar hij trouwens zelf ook al opgewezen heeft. Zijn fonetische studies zijn
gebaseerd op een heel eenzijdig fieldwork. Ze zijn gebaseerd op de ontmoeting met
één persoon. In een polylinguale situatie zal ook de fonetiek zwevend zijn. Men moet
maar eens luisteren naar de bekende televisie-sprekers bij ons, bijv. de heren Eithel
Hernandez, Eddy Oleana en Hector Rosario. Ik wijs slechts op één punt, bijv. de
dentale consonant, de ‘d' bijvoorbeeld. Deze wordt door deze drie personen
verschillend uitgesproken. Zoals gezegd, prof. Lenz heeft zelf ook toegegeven dat
zijn mening slechts een voorlopig karakter kon dragen.
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De tweede theorie gaat uit van een kritiek op de theorie van prof. Rodolfo Lenz, dus
kritiek op de stelling dat het Papiament afkomstig zou zijn van het Afro-Portugees.
Ten eerste ontkennen deze critici dat er een Afro-Portugees als een gefixeerde lingua
franca zou hebben bestaan. Wel heeft er natuurlijk als intermezzo een taal bestaan
die men met ‘brabbeltaal’ zou kunnen aanduiden, in het Spaanse genoemd:
‘chapurreo’. Zij menen dat dit ook niet mogelijk was omdat de slaven juist zoveel
mogelijk verspreid werden gehouden. De spreiding was bedoeld om eventuele revoltes
tegen te gaan. Zij wijzen op verschillende studies o.a. van dr. Luis M. Diaz Soler uit
Puerto Rico en Jules Faine uit Haïti, die er de aandacht op vestigen dat de slaven bij
aankomst elkaar in het geheel niet konden verstaan. Zij menen bovendien dat door
prof. Lenz te weinig rekening werd gehouden met de Spaanse taalsfeer in ons gebied.
Niet alleen bij de aankomst van de Nederlanders op onze eilanden, maar ook daarvoor
en nadien. Vanaf de bemachtiging van ons land door de Nederlanders hebben wij in
contact gestaan met Venezuela, zowel door commerciële als persoonlijke relaties.
Wij leven dus in een Spaanse taalsfeer. De opvatting van genoemde critici is ongeveer
als volgt. Er heeft hier een niet gefixeerde lingua franca bestaan tussen Indianen en
Spanjaarden, een chapurreo zoals men die ook elders kent. Hierop hebben de
Nederlanders en later de Sefardims uit Brazilië het Nederlands en vervolgens het
Portugees geent. Natuurlijk moet men hierbij ook rekening houden, en in belangrijke
mate rekening houden, met de komst van de Afrikaanse groepen die vooral de fonetiek
en de intonatie hebben beinvloed. Dit is dus de theorie van Van Balen en Antoine
Maduro, die gebaseerd is op de werken van Engelse schrijvers uit Jamaica en Haïti,
maar vooral op hun eigen kennis van Portugees en Papiament. De meeste mensen
denken dat het Portugees heel makkelijk te verstaan is voor degenen die Papiament
kennen. Dat is helemaal niet het geval. Er is een merkwaardige reclame, die dit juist
bewijzen kan, een reclame die luidt: ‘Vendese secretaria de amplias cadeiras’. In het
Papiament of Spaans zou dat betekenen: ‘Te koop een secretaresse met brede heupen’.
In het Portugees daarentegen betekent dat: ‘Te koop een bureau met brede
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(of ruime) stoelen’. Men ziet dus dat Portugees, Spaans en Papiament alle drie Latijnse
talen zijn, maar waarin gelijke woorden voorkomen die een heel andere betekenis
gekregen hebben. Bovendien wordt de taalkundige studie bemoeilijkt omdat het
Portugees en het Galicisch Spaans veel gelijkenis vertonen. Op het ogenblik wordt
een studie over het Papiament geschreven door drs. Raúl Römer, die zowel het
Nederlands als het Spaans en Papiament beheerst en ik meen ook Portugees, zodat
we mogen verwachten dat hieruit veel wijsheid te voorschijn zal komen. In ieder
geval is het zo dat onze polylingualiteit op het ogenblik in de eerste plaats betreft
het Spaans, het Papiament en het Nederlands. Hierin raakt de laatste tijd ook het
Engels gemengd, maar ik zal in dit bestek gemakshalve het Engels buiten beschouwing
laten. Ik voor mij vind de theorie van Van Balen en van Maduro het meest rationeel,
maar ik wil hier toch bepaald geen halszaak van maken. Belangrijker trouwens dan
het ontstaan van het Papiament, is de ontwikkeling er van.
Hoe komt het dat een niet-gefixeerde lingua franca is gefixeerd en ten slotte een
taal is geworden? In het bijzonder heb ik mij afgevraagd waarom het Papiament niet
geabsorbeerd is door het Nederlands en het Spaans. De absorptie van een taal door
een andere taal vereist zowel taal- als cultuur-resonantie. Wat het Nederlands betreft,
kan men zeggen dat de taalresonantie negatief was omdat het Nederlands een
Germaanse taal is en het Papiament een Latijnse. Dat betekent overigens niet dat het
helemaal onmogelijk is dat een Latijnse taal door een Germaanse taal geabsorbeerd
wordt. Men ziet het op het ogenblik gebeuren met het Rhetoromaans van Zwitserland
door het Duits van Tirol en men heeft dat ook en vooral gekend in Europa toen het
Germaans bijvoorbeeld in Frankrijk geabsorbeerd werd door het Latijn. Maar dat
neemt niet weg dat het toch veel moeilijker gebeurt dan wanneer de resonantie tussen
talen positief is. De culturele resonantie met de Nederlandse cultuur was gedeeltelijk
positief en gedeeltelijk negatief. Positief is ze voor zover het betreft het leven van
de normen, het bestuurlijke leven, wat we tegenwoordig noemen de Westeuropese
democratie. Negatief is ze voor wat in het emotionele vlak ligt, want in het emotionele
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vlak resoneert de samenleving hier veel makkelijker met het Caribisch of
Zuidamerikaans gebied. Men kan in dit opzicht op het ogenblik een typisch voorbeeld
aanwijzen, n.l. het feit dat de kerstliederen die uit Venezuela overgekomen zijn, de
zgn. aguinaldos, die hier in enkele weken gezongen en gespeeld werden alsof ze
altijd in ons land hadden bestaan.
Wat het Spaans betreft was de taalresonantie gunstig. Maar de cultuurresonantie
was weer deels gunstig en deels ongunstig. Wat het emotionele leven betreft, leven
de Antillianen zoals hier gezegd wordt met hun passies in Caracas, maar met hun
verstand in Amsterdam. Dat betekent dus dat ze emotioneel resoneren met de Spaanse
folklore, met het Spaanse leven, maar dat op het rationele niveau hun cultuur zich
veel meer aansluit bij West-Europa en in dit geval speciaal bij Nederland.
Ten tweede hangt de absorptie van een taal samen met de wijze van kolonisatie.
Wij hebben in ons land geen kolonisatie gehad door groepen; kolonisatie geschiedde
hier door enkelingen. Anders gezegd, wij hebben hier eigenlijk geen kolonisatie
gehad, maar een immigratie. De groep bij de kolonisatie heeft een taalbinding, maar
de immigrant heeft dat niet. Een praktisch voorbeeld kan dit verduidelijken: als een
Franse kok naar New York komt, is het niet zijn bedoeling om in de eerste plaats
Frans te blijven spreken, maar om in dienst van mensen te komen en zoveel mogelijk
het Engels te verstaan dat daar gesproken wordt. Komt daarentegen een hele groep
Fransen in Canada, dan zullen deze mensen allemaal Frans blijven spreken en daaruit
zou op een zeker ogenblik een taalstrijd en misschien zelfs een politieke strijd kunnen
ontstaan.
Ten slotte zou ik willen wijzen op de taal als besef van identiteit. Er wordt op het
ogenblik een serie lezingen gegeven over de Antilliaanse identiteit, lezingen die
georganiseerd worden door de NAGA. Ik mag de aandacht er op vestigen, dat het hier
niet alleen gaat om het besef van identiteit, maar ook om besef van saamhorigheid
met een bepaalde groep. Een besef dat deze groep een waarde vertegenwoordigt en
dat deze waarde positief is. Deze positieve waarde kan op de werkelijkheid of op
een wensdroom zijn gebaseerd, maar ook de wensdroom vertegenwoor-
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digt de werkelijkheid. Zodra een taal verbonden is met een besef van identiteit dan
zal het niet makkelijk gebeuren dat deze taal door een andere taal, welke dan ook,
wordt geabsorbeerd. Dan krijgt deze taal de neiging om zich verder te ontwikkelen
en een cultuurtaal te worden.
Deze ontwikkeling heeft in ons land plaats gehad en er dan ook toe geleid dat het
Papiament een taal is geworden, een communicatiemiddel met eigen fonetiek en
eigen grammatica. Wanneer is dit gebeurd? Dit is moeilijk te zeggen. Wij weten uit
gegevens uit 1820, bijv. van de onderwijzer Paddenburg die met gouverneur-generaal
Kikkert samenwerkte, en van het Collegium Neerlandicum uit 1860 dat reeds toen
in alle lagen Papiament werd gesproken. Het is een ervaringsfeit van alle ouderen
hier onder ons dat ook al vóór de komst van de olieraffinaderijen in alle lagen op
Curaçao het Papiament werd gesproken. Dat dit het gevolg zou zijn van de komst
van de olieraffinaderijen berust op een misverstand of verkeerde waarnemingen.

Conclusies
Wij zijn door deze observaties nu zover dat wij de verschillende vragen zouden
kunnen beantwoorden. Ten eerste: is het Papiament een cultuurtaal? Ik meen van
wel omdat het als expressie en communicatiemiddel van cultuurwaarden kan dienst
doen en ook werkelijk dienst doet. Daarmee is echter niet gezegd, dat het in dezelfde
situatie verkeert als de andere cultuurtalen en speciaal als de andere, oude cultuurtalen
in de wereld. Voorop moet worden gesteld dat iedere cultuurtaal een eigen
expressieradius heeft. Het Duits en het Frans bijvoorbeeld hebben onderling heel
andere expressiemogelijkheden. Men spreekt dan ook van de pathetiek van het Duits
en de esprit van het Frans. Iedere taal heeft een zelfbegrenzing. Voorts verliest een
oude taal veel van de ruimheid van uitdrukkingsvermogen. Zij raakt steeds scherper
begrensd, maar krijgt daardoor ook een veel grotere precisie. Het Nederlands vóór
de tijd van Grotius en Hooft was ruimer van ziel, zou men kunnen zeggen, maar van
minder grote precisie dan
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op het ogenblik. Hetzelfde kan men zeggen van het Frans vóór en ná Descartes en
van het Duits vóór en ná Luther.
De tweede vraag was: hoe verhouden zich de verschillende individuen tot deze
taal? De individuen kunnen verschillend gecentreerd zijn. Meestal zullen de individuen
gecentreerd zijn in het Papiament, maar zij leven in de periferie in de andere talen,
soms op grond van hun studies in Nederland of van hun aanwezigheid in
Zuidamerikaanse landen. Men ziet ook vaak gebeuren dat de mensen op het gebied
van de taal een departementaal leven leiden. Alles wat hun jeugd betreft, kunnen zij
het gemakkelijkst uitdrukken in het Papiament; wat hun adolescentie betreft in het
Nederlands en op rijpe leeftijd drukken zij zich weer in het Papiament uit.
De derde vraag was: hoe is de toekomst van de taalsituatie in ons land? In het
algemeen kan men zeggen dat de polylinguale taalsituatie de neiging heeft in
monolingualiteit over te gaan. Dat verschijnsel heeft Europa heel duidelijk te zien
gegeven. In de Middeleeuwen en in de late Middeleeuwen verkeerden de mensen in
Europa ook in een polylinguale situatie. Zij spraken of schreven Latijn, verschillende
vormen van Latijn, d.w.z. klassiek Latijn en het Latijn van de congregaties, én zij
spraken verder verschillende streektalen. Langzamerhand heeft de taal zich in de
verschillende landen gespecificeerd tot een bepaalde streektaal die dan ook bijgeslepen
werd. Dat is heel duidelijk het geval met het Spaans, waar het Castiliaans de overhand
heeft gekregen, en met het Frans, waar de taal van Ile de France het gewonnen heeft
van het Provençaals. Zou, wat in Europa gebeurd is, precies zo in de Antillen
gebeuren? Dat kunnen wij op het ogenblik zeker niet zeggen. De sociale situatie is
zo heel anders. In Europa verenigden zich kleine gebieden tot een eenheid van grotere
omvang; taalkundige uniformiteit hing dus samen met de staatkundige uniformiteit.
In de Antillen heerst n.l. een sociale situatie waarvan niet te verwachten is, dat er
een grotere uniformiteit op alle gebieden van het leven zal plaats hebben.
De vierde vraag was: wat is het belang van deze beschouwing? Het belang kan
men van verschillende gezichtspunten bekijken. In de eerste plaats het belang voor
het verkrijgen van begrip van
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onze literatuur. Zonder iets te weten van de polylingualiteit kan men de polylinguale
literatuur van de Nederlandse Antillen eigenlijk niet vatten. Nog van groter belang
is kennis van deze polylingualiteit voor het begrijpen van de psychologie van de
Antilliaan. De polylingualiteit brengt met zich mee dat de mensen minder
zelfbegrenzing hebben, dus meer openheid voor de verschillende cultuursferen. Maar
daarentegen zijn ze minder tot precisie geneigd. Er is de mogelijkheid tot fusie maar
ook de mogelijkheid tot confusie. En tenslotte is het van groot belang voor de
pedagogie. Het is bekend dat er recentelijk een commissie in het leven is geroepen
om de vernieuwing van het onderwijs in de Antillen te bestuderen. Het oordeel van
de verschillende leden van deze commissie t.a.v. de richting dezer vernieuwing zal
in het bijzonder afhangen van het standpunt dat zij innemen ten aanzien van de
toekomst van de polylingualiteit in de Nederlandse Antillen. De mogelijkheid bestaat
intussen ook, dat men denkt over een tussenfase, omdat men eventueel niet bereid
is of in staat is reeds dadelijk een definitief oordeel uit te spreken over de toekomst.
Ik hoop met het voorgaande te hebben bijgedragen tot het verdiepen van het begrip
van de polylingualiteit en dat ik verschillende van mijn toehoorders een mogelijkheid
heb gegeven om dit probleem nog duidelijker te zien en beter te kunnen benaderen.
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Realiteit en fictie in de Nederlandse Antillen
De laatste jaren werd mij herhaaldelijk het verzoek gedaan mijn oordeel uit te spreken
over staatsrechtelijke en volkenrechtelijke alternatieven voor de Antillen. Ik heb mij
tot nu toe verontschuldigd op grond van de mededelingen van bewindslieden en
parlementariërs in Den Haag en Willemstad dat plannen werden opgesteld op
economisch, sociaal en cultureel gebied met de bedoeling tot een planmatige
voorbereiding van de onafhankelijkheid te geraken. Ik was niet nauwkeurig op de
hoogte van de aard van deze voorbereidingen en wilde in ieder geval niet met
uitspraken deze besprekingen doorkruisen.
De situatie is echter momenteel fundamenteel gewijzigd en heeft zelfs een ernstige
wending genomen. De plannen die gemaakt zijn, blijken niet tot een politiek akkoord,
maar tot politiek antagonisme te voeren. Dit komt niet omdat de bewindslieden en
persmedia niet met goede bedoelingen bezield zouden zijn. Integendeel: ik ben ervan
overtuigd dat zij allen er wel degelijk naar streven een akkoord te bereiken, maar tot
hun verbazing in antagonistische verhoudingen terechtkomen.
Dit is niet zo verwonderlijk als op het eerste gezicht lijkt. Wij stuiten vrijwel op
alle conferenties op tegenstrijdigheden van deze aard. Dit komt doordat de mensen
aan de conferentietafel met de beste bedoelingen met ficties beginnen en pas later
met de realiteit rekening houden. Men waagt zich pas aan de realiteit, die nu eenmaal
altijd weerbarstiger is dan abstracte stellingen en voorstellingen, als de ficties niet
tot een akkoord leiden. Is het zo ver, dan kan men geen groter kwaad aanrichten dan
te pogen de partijen tot een akkoord te dwingen.
Ik zou de aandacht voor de volgende ficties willen vragen:
1. De fictie van de vanzelfsprekende eenheid van de Nederland-
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se Antillen, zoals ze laatstelijk in het Statuut is geregeld. Men doet het voorkomen
alsof de eilanden niet anders dan in de vorm van de huidige unie zouden kunnen
bestaan. Men vergeet dat alleen al in de vorige eeuw, dus na de opheffing van de
West-Indische Compagnie en de periode van de ‘verwarring’ de Antillen driemaal
een principiële structuurwijziging hebben ondergaan.
Men kent
a. het tijdvak van de drie koloniën: Suriname-Curaçao en onderhorigheden,
St.-Eustatius, St.-Maarten en Saba (1815-'28);
b. het tijdvak van de ene kolonie, bestaande uit de subkoloniën Suriname, Curaçao
en onderhorige eilanden, St.-Eustatius plus Saba en ten slotte St.-Maarten op
zijn eentje (1828-'48);
c. het tijdvak van de twee koloniën en vervolgens de rijksdelen onder de
verschillende regelingen van 1848-1975 en
d. het tijdvak van de twee rijksdelen Nederland en de Nederlandse Antillen.
De wijzigingen hangen bepaald niet samen, zoals weleens wordt gesteld, met de
grillen van administratieve ambtenaren, bijvoorbeeld de commissaris-generaal Van
den Bosch (1828 enz.).
Het adagium ‘nomina sunt odiosa’ maant niet alleen tot hoffelijkheid, het is een
waarschuwing dat men ervoor waken moet principiële aangelegenheden tot
persoonlijke aangelegenheden te reduceren.
Ik weet, men doet dit zeer vaak in de politiek. Maar daarmee is de zaak niet
goedgepraat. De frequente wijzigingen van de structuur hangen samen met het feit
dat de Antilliaanse eilanden naast punten van verwantschap ook onmiskenbare punten
van verschil tonen.
Wat weegt het zwaarst? Daar gaat het juist om bij deze besprekingen. Het is mijns
inziens in ieder geval niet verstandig, waarschijnlijk ook niet eens mogelijk, een
politiek akkoord te bereiken door van tevoren de voorwaarden te stellen dat de
eilanden in één staatsrechtelijk verband moeten worden verenigd.
2. De fictie dat Nederland van de ene op de andere dag uit de Antillen zou kunnen
vertrekken. Ook als het staatsrechtelijk ver-
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band met Nederland zou worden verbroken, zou de Nederlandse aanwezigheid
voortduren. De Nederlandse invloed is er diep geworteld, veel dieper dan men zich
meestal realiseert.
In het algemeen wordt aangenomen dat de Nederlandse invloed pas met de zgn.
bemachtiging (1634) is begonnen. Cultureel gesproken kan zelfs de vraag gesteld
worden of de Nederlandse invloed in de zestiende eeuw, dus in de zgn. Spaanse tijd
niet aanzienlijk groter was dan in de negentiende eeuw. Ik hoef er alleen maar op te
wijzen dat een van de eerste Spaanse bestuursambtenaren (Lázaro Bejarano) vanwege
zijn erasmiaanse sympathieën voor de inquisitie van Hispanolia (het tegenwoordige
Santo Domingo) is gedaagd. De smokkelhandel bepaalde zich toen niet alleen tot
alcoholica zoals in onze eeuw, maar strekte zich ook uit tot de werken van de
humanisten, vooral de Nederlandse humanisten.
De bekende Venezolaanse president Rómulo Betancourt heeft mij persoonlijk in
1963 toevertrouwd dat naar zijn mening de democratische gezindheid, waardoor het
Venezuela van vandaag zich van vele andere Zuidamerikaanse republieken
onderscheidt, mede is bevorderd door de binding met Noord-Europa en wel via
Nederland en de Antilliaanse eilanden. Betancourt is tijdens zijn ballingschap ook
op Curaçao werkzaam geweest. Aan het einde van de vorige en het begin van deze
eeuw betekende het in Venezuela een pré als men kon zeggen dat men zijn opleiding
op Curaçao had genoten.
De Nederlandse aanwezigheid in Venezuela en op de Antillen kan niet met één
pennestreek ongedaan worden gemaakt. Dit is niet alleen een zaak om zich genoeglijk
in de handen te wrijven, zij brengt ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich
mee. Niemand zal ontkennen dat er weleens Nederlands-Venezolaanse antagonismen
hebben bestaan, maar evenmin kan men ontkennen dat er onmiskenbaar
Nederlands-Venezolaanse sympathieën bestaan, die in het bijzonder ook door de
ontmoetingen op de Antillen worden bevorderd.
3. De fictie dat een nauw verband met Venezuela gevaarlijk zou zijn voor de
Antillen. Er heeft altijd, van het begin der tijden af, een nauw verband bestaan tussen
het vasteland en de eilanden.
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Aruba ligt op ongeveer dertig kilometer, Curaçao en Bonaire op ongeveer tachtig
kilometer van Venezuela.
De binding heeft ook in de zgn. Nederlandse tijd bestaan, dus van 1648 tot heden.
Men denke aan de Zwerfpriester tijdens de West-Indische Compagnie, de intellectuele
ballingen in de negentiende en twintigste eeuw en de economen van de recente tijden.
Men kan historisch gegroeide banden niet wegvagen. Men kan dit evenmin doen met
de geopolitieke bindingen.
4. De fictie dat de vaststelling van staatsrechtelijke en volkenrechtelijke
alternatieven aan een politiek akkoord kan voorafgaan. De staatsrechtelijke regeling
is een neerslag van het akkoord en niet omgekeerd. Handelt men omgekeerd, dan
brengt men antagonismen teweeg. Naar mijn oordeel kan de jurist zich niet
verontschuldigen met het argument dat hij erom verzocht is. In delegaties is het eerste
woord niet aan de jurist, maar aan de politicus.
Hoe kan een politiek akkoord worden bereikt? Ten eerste: men zal om te beginnen
de eilanden moeten raadplegen zonder voorwaarden vooraf. Het argument dat de
bevolking, c.q. de bevolking van de eilanden overeenkomstig de bepalingen van het
Statuut door de centrale regering wordt (worden) vertegenwoordigd, geldt alleen
zolang het Statuut zelf niet in het geding is. Als het Statuut in het geding is, dan zou
zo'n redenering als een petitio principii van de hand moeten worden gewezen.
Ten tweede: men zal het Nederlandse standpunt moeten weten, dat wil zeggen:
men zal moeten weten hoe Nederland zijn aanwezigheid zal willen en kunnen
realiseren. Men moet vooral niet menen dat men per aangetekend schrijven de
onafhankelijkheid aan de Antillen zou kunnen doen toekomen en wel om de
eenvoudige reden dat het Nederland van vandaag zijn aanwezigheid niet met een
pennestreek ongedaan kan maken. Het is dus niet een kwestie van hoffelijkheid - het
is ook een zakelijke aangelegenheid.
Ten derde. Men zal rekening moeten houden met de genoemde historisch gegroeide
banden met Nederland, maar men zal de geopolitieke bindingen met Venezuela niet
buiten beschouwing kunnen laten. Men mag niet uit het oog verliezen dat de econo-
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mische, sociale en culturele ontwikkeling van Nederland in belangrijke mate met de
Venezolaanse verbonden is.
Het is in ieder geval een hoogst bedenkelijke zaak dat Venezuela door bepaalde
parlementariërs als een boeman voor de Antillen worden voorgesteld. Het is de vraag
of de Antilliaanse vakbonden ooit een vuist zullen kunnen maken, zolang zij niet
een binding met machtige zusterbonden bezitten. Ik meen evenwel niet in details te
mogen treden, omdat ik dan op de nog komende bespreking zou vooruitlopen.
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Het Venezolaans-Antilliaans antagonisme in de zestiende eeuw
Het ligt voor de hand aan te nemen dat de Venezolaans-Antilliaanse ambivalentie
kan worden herleid tot wat de Venezolaanse historicus Carlos Felice Cardot in zijn
baanbrekende studie Curazao hispánico (1973) overeenkomstig het Castiliaans
taalgebruik ‘el antagonismo flamenco-español’ noemt. Bedoeld wordt natuurlijk
‘holandés-español’, want men kan moeilijk inzien wat de Vlamen hiermee te maken
kunnen hebben. Het voor de hand liggende blijkt ook verder niet met de feiten in
overeenstemming te zijn. Bij nader toezien bemerkt men al spoedig dat deze feiten
in een andere richting wijzen. Het antagonisme, dat m.i. duidelijk het karakter van
ambivalentie draagt, een verhouding dus afwisselend van aantrekking en afstoting,
heeft zich reeds in de Spaanse tijd gemanifesteerd en wel onder de druk van
omstandigheden die op generlei wijze aan het doen of laten der Hollanders zouden
kunnen worden toegeschreven. Het is begrijpelijk dat de verovering van het eiland
in 1634 door de Hollanders een extra dimensie aan de ambivalentie toegevoegd heeft,
maar in feite dateren de tegenstellingen reeds uit de jaren 1520-'30, dus van meer
dan honderd jaren eerder, tengevolge van beslissingen destijds door de Spaanse kroon
genomen ten aanzien van de toen nog in een begin van exploratie verkerende
provincies van Venezuela enerzijds en anderzijds van de eilanden Aruba, Bonaire
en Curaçao. Het bestuur van de Venezolaanse provincies werd geoctroyeerd aan de
Welsers, bankiers uit Augsburg, die er gedurende enkele decenniën het min of meer
absolute gezag op burgerlijk gebied hebben uitgeoefend.
Op de eilanden werd het bestuur, in de vorm van een soort erfelijk patronaat,
opgedragen aan een zekere Juan de Ampíes (door Hollandse auteurs meestal Ampúes
genoemd), een ge-
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wezen bestuursambtenaar uit Española, en diens nakomelingen. Van dezen hebben
voornamelijk bekendheid gekregen de dochter doña Maria, in de geschiedenis van
Curaçao door Johan Hartog, vanwege een Hollandse associatie of allergie?, doña
Beatriz genoemd, en haar echtgenoot Lázaro Bejarano die tot circa 1565 het praktisch
werk heeft verricht, afwisselend met schone en vuile handen. De rivaliteit tussen de
beide families, van de Welsers en Ampíes-Bejarano, verklaart voor een belangrijk
gedeelte het conflict tussen het vasteland en de eilanden, ‘la tierra firme y las islas’,
maar verschaft ons tegelijk een goed inzicht in de mentaliteit van Lázaro Bejarano
die door Johan Hartog om een of andere duistere reden, of alleen maar vanwege het
stilistisch effect?, een ‘geldwolf’ wordt genoemd. Bejarano dient men naar mijn
oordeel te beschouwen als een non-conformistisch, waarschijnlijk ten onrechte in
1559 door het Heilig Officie als luthers bestempelde personage die in ieder geval tot
de eersten behoort die zich op Curaçao met literaire aangelegenheden heeft
opgehouden.
De aard der Venezolaans-Antilliaanse rivaliteit laat zich voornamelijk verklaren
uit de zo geheel verschillende situaties van het Venezolaans gebied (930 duizend k2)
en de Antilliaanse eilanden (930 km2). Een verhouding van 1000:1, wat nog verre
uitgaat boven die van Goliath en David. De kapitaalkrachtige Welsers beoogden de
exploratie en exploitatie van hun onmetelijk gebied met het uiteindelijk doel zich
meester te maken van de rijkdommen van eldorado, die merkwaardige
hersenschimmige voorstelling, in hoofdzaak verbonden met het deltagebied van de
Orinoco, de Guyana's, die enorm veel kapitaal en tegelijk ook enorm veel
mensenlevens heeft verslonden. Deze uitgaven van exploratie, die zelfs de draagkracht
van het bankiershuis dreigden te boven te gaan, konden niet of nauwelijks bestreden
worden uit de inkomsten van de landbouw, hoofdzakelijk koffie en cacao. Daarbij
komt nog dat een groot deel van de rijdieren en het vee uit de Antilliaanse eilanden
moest worden geïmporteerd die zich, evenals later onder Nederlands bewind, met
klinkende munt lieten betalen. Dit permanent nadelig saldo stemde de Venezolaanse
autoriteiten prikkelbaar, mede ook omdat het beno-
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digde uit de Antillen langs de kanalen van de illegale handel moest worden verkregen
via de strandjes en baaitjes van een kust van cira 3000 km die derhalve niet afdoende
kon worden afgeschermd. Wij vinden m.a.w. reeds in de zestiende eeuw het begin
van een twijfelachtige handel die vooral later in het Nederlandse tijdvak het
‘antagonismo flamenco-español’ bij tijden inderdaad tot een werkelijk antagonisme
zou aanwakkeren. Wij vinden ook reeds in de zestiende eeuw de eerste mededelingen
omtrent een teerachtige delfstof die voorshands alleen maar voor de verlichting van
de rancho's kon worden gebruikt waarbij nog de nodige voorzichtigheid in acht moest
worden genomen omdat deze even vieze als mysterieuze delfstof branden kon
veroorzaken die zich bijzonder moeilijk lieten blussen. Wij kunnen het aldus stellen:
het produktieproces droeg in Venezuela een hoogst paradoxaal, op de Antillen een
hoogst problematisch karakter.
Op de Antilliaanse eilanden moest de bescheiden betekenis van landbouw en
visserij, waarmede ternauwernood in eigen behoeften kon worden voorzien,
gecompenseerd worden met stimulering van de veeteelt hoewel het steeds duidelijker
werd dat hypertrofiëring van de veestapel noodzakelijkerwijs tot atrofiering van de
bodem en uiteindelijk ook tot ernstige vormen van erosie zou leiden. Wij vinden
deze uitbreiding van de kuddes groot- en kleinvee ten koste van land- en tuinbouw,
die in het begin van de Spaanse tijd een periode van bloei hebben beleefd, ook in de
structuur van de samenleving weerspiegeld. Het eiland Curaçao wordt gedurende de
decenniën, wanneer het bestuur langzaam-aan uit handen van de oude Juan de Ampíes
in die van de jonge Bejarano overgaat, als een soort vakantie- of recreatieoord avant
la lettre beschouwd. Het eiland werd voornamelijk bezocht door intellectuelen uit
de omtrek, vooral uit de residentie van de toenmalige onderkoning van Española.
De meeste gasten behoorden tot de naaste vriendenkring van Bejarano. Wij denken
o.a. aan de koninklijke inspecteurs Echagoyan en Zurita, scholastisch scherpzinnige
maar tegelijk ook humanistisch-sceptische juristen, ‘steeds gaarne bereid’ vrienden,
die door het Heilig Officie, beter bekend als de Inquisitie, in het nauw waren gedreven,
de vereiste rechtskundige bij-
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stand te verlenen; de biologisch geïnteresseerde medicus Mendez Nieto, met een
mateloze belangstelling voor de anatomie van de vleermuis waarvan toenmaals nog
niet vaststond of het dier tot de vogels dan wel tot de zoogdieren moest worden
gerekend; en ten slotte Juan de Castellanos, de vruchtbare dichter die een belangrijk
deel van de geschiedenis van het Caribisch gebied in de eerste helft van de zestiende
eeuw in een episch gedicht heeft vastgelegd. Dit gedicht, dat ik eerder
didactisch-elegisch zou willen noemen, is ook voor de kennis van het dagelijks leven
op Curaçao, van belang; achttien coupletten ervan zijn gewijd aan de eerste
bestuursperiode van Bejarano toen alles nog zo'n beetje ‘koek en ei’ was tussen de
twee ‘hommes de lettres’. Castellanos wordt door de Spaanse literatuur-historicus
Menendez y Pelayo en de Dominikaanse essayist Pedro Henriquez Ureña als een
enigszins bekrompen geest afgeschilderd maar overigens als een betrouwbaar
kronikeur en tevens vaardig versificateur geprezen. Curaçao maakte in deze periode,
als men de onbekommerd voortvliedende strofen van Castellanos mag geloven, een
arcadische indruk, onder meer vanwege de aanleg van de vele oasen die dan ook met
fraaie typisch Spaanse namen zijn opgesmukt, de vele Santa's, Santa Rosa, Santa
Cruz, Santa Bárbara, maar ook met andere naamformaties als Porto Marí en
Ascención, waarvan sommige zich later als verbasteringen van Indiaanse benamingen
zouden ontpoppen, al springt de gelijkenis ook niet aanstonds in het oog. De Indiaanse
benaming ‘Chinchó’ wordt in het westelijk district op z'n Spaans tot ‘Ascención’ en
in het oostelijk district op z'n Nederlands tot ‘St. Joris’ vervormd, omdat het laatste
district voornamelijk in de Nederlandse tijd werd ontgonnen. De constatering van
dit ‘feitje’ is daarom van belang omdat hiermede het bewijs wordt geleverd dat de
invloed van het Indiaans op de latere formatie van het Papiamento niet bij voorbaat
kan worden uitgesloten. De oasen heetten in de Hollandse tijd ‘hoffi’, hofje, vanwege
dat merkwaardige penchant van de Hollanders voor verkleinwoorden waarvan enkele,
zoals ‘liefje’ en ‘schatje’, inderdaad tot verinniging van de sfeer kunnen bijdragen.
De latere vernietiging van de oasen, zo grondig als wij anders alleen maar in
nachtmerries kunnen meemaken, wordt in
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het algemeen uitsluitend toegeschreven aan de systematische wateronttrekking in de
twintigste eeuw, uitgevoerd in opdracht van de opperbazen der aardolie. Ik zal de
laatste zijn om de geldigheid van deze uitspraak voor onze eeuw in twijfel te trekken,
ik verbaas er mij zelfs over dat nog steeds niet een actie tot schadevergoeding is
ingesteld. Dat neemt niet weg dat de verschraling van de bodem niet in de twintigste
eeuw, maar veel eerder een aanvang heeft genomen, en wel ten tijde van de
onevenwichtige uitbreiding van de veestapel. Als men kennis neemt van de cijfers,
vraagt men zich af hoe de beperkte weidegronden zulk een groot aantal dieren hebben
kunnen voeden. Het hoogtepunt van het antagonisme, en daarmede ook de adoratie
van de veestapel, het gouden kalf?, was even spoedig voorbij als het in werking was
getreden. Wij kunnen, met de huidige gegevens tot onze beschikking, slechts gissen
naar de oorzaken of naaste aanleidingen. Ik zou er een drietal willen noemen. Het
lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de Venezolanen ten slotte, door schade en schande
wijs geworden, de illusie van het eldorado opgaven en zich tot eigen landbouw en
weidegronden bepaalden. Vervolgens moet er rekening mee worden gehouden dat
er nieuwe vijanden aan de horizon opdoemden, Engelse, Franse en Hollandse
zeeschuimers en kapers, wat een gezamenlijke krachtsinspanning vereiste die op
haar beurt noodwendigerwijs tot aan matiging der rivaliteit zal hebben geleid. Ten
slotte zal men ook de mogelijkheid van een uiteindelijke bezinning van Bejarano in
de discussie mogen betrekken, waarbij in het midden mag worden gelaten of deze
specifieke geneigdheid tot contemplatie zich van binnenuit heeft opgedrongen dan
wel van buitenaf werd opgelegd. Van binnenuit, het is een eigenschap van kunstenaars
dat zij hun aandacht niet blijvend op de buitenwereld kunnen richten. Van buitenaf,
een botsing met het Heilig Officie kan moeilijk zonder gevolgen blijven. Ik neem
aan dat Bejarano om redenen van binnenuit of buitenaf, wie zal dit va-et-vient van
impulsen precies kunnen afbakenen?, verplicht was te reageren op de negenentwintig
vragen waarmede hij door de Inquisitie werd geconfronteerd. De verdenkingen, die
ten slotte tot zijn arrestatie leidden, kunnen als volgt worden samengevat:
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1. Behoorde Bejarano inderdaad tot de club van ‘onordentelijke, ongezeglijke en
ideologisch gevaarlijke individuen’ (los alborotados, indisciplinados y
ideológicamente peligrosos) die de ondermijning van het Spaanse régime beoogden?
2. Was Bejarano bereid zijn geschriften, zowel die reeds in druk verschenen waren
als de nog niet gepubliceerde, aan de rechters van het Santo Oficio af te staan voor
nadere beoordeling en eventueel voor vernietiging?
Het zou te ver voeren op de bijzonderheden in te gaan, zelfs indien ik meende
nadere mededelingen hieromtrent te kunnen doen. Ik zal mij voorlopig bepalen tot
de conclusie dat de persoonlijke ontwikkeling van Bejarano zich ook afspiegelt in
de literatuur zoals zij gedurende enkele decenniën van de zestiende eeuw op de
rancho's op Curaçao werd beoefend, waarbij zich drie typen van poëzie laten
onderscheiden: de elegische, de picareske en de intellectuele
(cognitief-contemplatieve?). Wij zijn verreweg het best op de hoogte van de elegische,
zoals zij met name tot uiting komt in de achttien strofen door Castellanos aan Curaçao
gewijd. Ik schrijf hier de strofe over die geregeld ter bevordering van het toerisme
wordt geciteerd, al valt het moeilijk appreciatie voor de vertaling op te brengen.
Zij zijn zeer vredelievend, haat noch nijd
kan hun geluk in het geringst verstoren.
Ook zijn hun schone vrouwen wijd en zijd
beroemd, hun kinderen welgemaakt geboren.
Daarom zijn deze mensen steeds verblijd
en willen zij van strijd noch oorlog horen
wat hun een gruwel lijkt, en allemaal
spreken zij de Caiquetío-taal.

In het oorspronkelijk luidt de tekst aanzienlijk aantrekkelijker:
No tienen para qué formar querellas
de natura por malas proporciones.
Son las mujeres por extremo bellas
gentiles hombres todos los varones
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por consiguiente son ellos y ellas
de nobles y apacibles condiciones
tienen para la guerra gentil brío
y su lenguaje es del caiquetío.

Verstechnisch staat en valt de couplet met de laatste vier regels, die er bekaaid genoeg
afkomen. Ik heb mij laten vertellen dat de historicus C.Ch. Goslinga gedurende
twintig jaren aan de vertaling heeft gearbeid. De picareske periode wordt reeds
aangekondigd door Castellanos met de coupletten waar hij tussen neus en lippen
kritiek oefent op ‘de vriend zijner jeugd’, met name waar hij insinueert dat Bejarano
er niet in voldoende mate voor zorgdraagt dat de H. Sacramenten door bevoegde
geestelijken aan de Indianen worden toegediend.
De meest representatieve uitingen der picareske poëzie, een soort forumpoëzie in
enigszins vervroegde editie, blijken door Bejarano zelf te zijn geschreven wiens
werken mij overigens voornamelijk uit aanhalingen van Spaanse en Zuidamerikaanse
essayisten bekend zijn die op hun beurt de citaten ontlenen aan regionale en
particuliere bibliotheken, met name de Biblioteca provincial de Toledo, waar men,
op last van hogerhand? welke hogerhand? nog altijd het Officie van 1559?, niet
bereid is in discussie te treden over al dan niet bestaande manuscripten. Hier mogen
een drietal citaten volgen die de censuur hebben overleefd en nog steeds, in de
oorspronkelijke tekst en in talrijke varianten, van mond tot mond gaan in Venezuela
en Santo Domingo (het vroeger Española), een enkele maal ook op Curaçao, waar
zij nu ruim vier eeuwen geleden werden opgetekend.
1. Gij zijt mohamedaan, ik ben rooms en waarde vriend, wij munten beiden uit in
onwetendheid.
2. Niet iedere vleermuis is een vampier, en helaas niet iedere vampier is een
vleermuis.
3. De liefde is als de flamboyant, in het begin alleen maar bloemen, later alleen
maar peultjes.
In het Spaans: ‘al principio únicamente flores, luego únicamente baina’. ‘Baina’
betekent ‘peultjes’, maar verwijst ook
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naar, wat men zou kunnen noemen, de ontgoochelingen van sofa en bed.
Het laatste aforisme wordt ook nog heden ten dage in Venezuela, en een enkele
maal ook op de cocktails der Curaçaose elite, in tal van varianten gebezigd. En lachen
jongens, wat een lagge ... Het gaat dan niet langer om de liefde, maar resp. om het
ministerschap, de onafhankelijkheid, de aparte status, het
wie-statuut-zie-dat-hij-niet-val en ten slotte de inrichting van kerkgebouwen en
bejaardentehuizen.
Naast de elegische strofe en het picareske epigram of aforisme, moet ook een
intellectuele, c.q. cognitief-contemplatieve literatuur zijn beoefend, maar voorbeelden
daarvan zijn tot heden den dag niet door mij ontdekt. Het is niet uitgesloten dat
Bejarano, arme arme Lazarillo, poor nut, in een ogenblik van depressie, waar eenieder
nu eenmaal in het cellulair isolement aan blootstaat, domine domine, si iniquitates
observaveris, quis sustinebit?, zijn nieuwe ‘lent van vaerzen’ aan het Heilig Officie
ter nadere adstructie evtl. destructie heeft afgestaan. Wij mogen besluiten met de
conclusie dat Felice Cardot in zijn nieuwe studie voldoende materiaal verschaft voor
een biografie, maar niet voor een bibliografie van de ‘Señor de Curazao’, de gentleman
uit Curaçao, zoals Bejarano door het Heilig Officie met de nodige minachting en
door zijn vrienden, de sceptische rechtsgeleerden en de vleermuisonderzoeker, met
de nodige hoogachting werd genoemd, ook nog lang nadat zijn collega De Castellanos
zo fijntjes ten overstaan van de kerkelijke rechtbank van het Officie zijn getuigenis
met de belastende puntjes op de i's had afgelegd. Ainsisoit-il. Amen.
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II [Antilliaanse literatuur]
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De literatuur in het Caribisch gebied
Het antwoord op de vraag wat men in een letterkundige verhandeling onder de term
‘het Caribisch gebied’ moet verstaan, is alles behalve gemakkelijk te geven. De reden
zou om te beginnen kunnen worden gezocht in het feit dat het woord ‘Caribisch’ een
wisselende betekenis heeft. De onderzoeker, die zich in het bijzonder voor de
pre-columbiaanse periode interesseert, zal in de eerste plaats denken aan de woeste
Indianenstam, in de Nederlandse spreektaal als Cariben bekend, maar in de
Nederlandse schrijftaal om een of andere wonderlijke reden, waarschijnlijk onder
Franse invloed, onder de naam van Caraiben, dus met een ai, binnengedrongen; de
geograaf denkt aan de eilanden en landen in en rondom de Caribische Zee; de politicus
aan de voormalige koloniën, nog voor kort door haar moederlanden in de ‘Caribische
Commissie’ vertegenwoordigd. Het zijn de sociologen die het woord in de ruimste
zin bezigen, en wel in de zin van een maatschappij waarvan de infrastructuur (de
onderbouw, zoals de marxisten vroeger zeiden) op de arbeid van uit Westafrika
geïmporteerde slaven berustte.
De grootste moeilijkheid om zich een duidelijke voorstelling te vormen moet
intussen niet aan deze veelheid van betekenissen worden toegeschreven. Het woord
mag al een groot aantal betekenissen hebben, iedere specialist bedient er zich van
volgens een welomschreven definitie die niet kan worden misverstaan. Iedere
specialist, met uitzondering dan van de cultuurhistoricus. De moeilijkheid die wij
bij de hantering van dit woord ondervinden, blijkt een gevolg te zijn van de paradoxale
wijze waarop men zich in culturele beschouwingen van de term bedient. Men streeft
naar een uitdrukking met een tweedelige betekenis of, beter gezegd, een uitdrukking
die naar twee richtingen wijst, zo-
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dat het vrij staat daaronder zowel de eenvormigheid als de veelvormigheid (de
homogeniteit als de pluraliteit) van de cultuur van het gebied tussen Noord-, Zuiden Midden-Amerika te verstaan. De namen ‘Cuba’, ‘Martinique’ en ‘Curaçao’ wijzen
in de richting van de specifieke sfeer, eigen aan geïsoleerde entiteiten; Caribië in de
richting van de gemeenschappelijke sfeer van entiteiten die goed- of kwaadschiks
aan het isolement dat met ‘Caribisch’ zowel een gemeenschappelijke cultuur als een
verscheidenheid van cultuur of, nog juister, een convergentie dan wel een divergentie
van bepaalde culturen wordt aangeduid. Het gemeenschappelijke berust op bepaalde
fundamentele ervaringen (‘grondervaringen’), bepaald door de sociale infrastructuur,
de koloniale bestuursvorm en het tropische klimaat, terwijl de verscheidenheid ervan
een gevolg is van historische betrekkingen (in het Nederlands bij voorkeur met de
term ‘verbondenheden’ aangeduid), die tot de jaren van de ontdekking reiken, van
perspectieven die in de actuele situatie wortelen en van klimatologische verschillen
die zich ook in de tropische zone voordoen.
Wij hoeven niet ver te reizen om deze ‘eenheid in verscheidenheid’ op het spoor
te komen. Wij kunnen haar aantonen door een vergelijking van de Westindische
Rijksdelen van het Koninkrijk, die in dit verband ook ‘Caribische rijksdelen’ zouden
kunnen worden genoemd. Landen als Suriname en de Nederlandse Antillen, enerzijds
een regengebied met een agrarische bevolking en anderzijds een semi-aride gebied
van handeldrijvers, vertonen zonder twijfel punten van overeenkomst maar even
zeker ook ten minste een even groot aantal punten van verschil.
Het behoeft geen betoog dat bij een dergelijk paradoxaal woordgebruik de grenzen
niet door alle auteurs op gelijke wijze worden getrokken. Zelfs is het aan twijfel
onderhevig of dezelfde auteur zich onder alle omstandigheden aan dezelfde begrenzing
zal houden. Wij zouden het aldus kunnen formuleren: de grenzen dijen uit of krimpen
in al naar gelang het bindende of het scheidende, de convergentie of de divergentie
wordt geaccentueerd. In de ruimste zin omvat het Caribisch gebied de zuidelijke
staten van Noord-Amerika (het specifieke land van de ‘Southerners’ met hun
uitgesproken ‘colour-line’ en, als gevolg daarvan, ook
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hun vrijheidrijders en vrijheidwaders), de Antilliaanse eilanden, die zich onschuldiger
voordoen dan zij zijn, de Guyana's die schuilgaan in het oerwoud, en Noord-Brazilië
(het specifieke land van de ‘Black Orpheus’), terwijl bepaalde nucleï van Zuiden
Midden-Amerika daar eveneens toe worden gerekend. In engere zin omvat deze
benaming het gebied in en rondom de Caribische Zee, terwijl men daar ten minste
nog toe rekent de Guyana's op het vasteland van Zuid-Amerika en het eiland Barbados,
dat net niet meer in de Caribische Zee ligt maar alleen door de Atlantische Oceaan
wordt omspoeld. Ter verduidelijking spreekt men dan wel van het Caribisch gebied
en zijn omgeving, maar het is een verduidelijking waardoor de wazigheid eerder toedan afneemt, want men wacht er zich wel voor de grenzen van de toegevoegde
omgeving nader te bepalen.
De voorkeur voor de beperkte opvatting wordt in de eerste plaats ingegeven door
de eisen van de praktijk. Het exploratiegebied zou zich anders dermate uitbreiden
dat ons de moed in de schoenen zou zinken. Wij mogen evenwel, ondanks de
zelfopgelegde beperking, het bestaan van een Caribië in ruimere of de ruimste zin
niet uit het oog verliezen, want het is vanwege dat ruimere of ruimste Caribië dat
wij affiniteit bezitten met Amerikaanse auteurs die zelden of nooit met de Caribische
letteren in samenhang worden gebracht en desalniettemin typisch Caribische trekken
vertonen. Dit geldt niet alleen voor de auteurs die in hun oeuvre of in bepaalde werken
het negerprobleem centraal stellen (William Faulkner of Lilian Smith in de Southern
States en Rómulo Gallegos in Venezuela). Veel merkwaardiger is dat het ook geldt
voor bepaalde auteurs in wier werk geen spoor van de neger te bekennen valt. Ik
denk dan in de eerste plaats aan Edgar Allan Poe, wiens griezelverhalen en
detective-stories van Duitse wijsbegeerte en Parijse boulevards gewagen, maar die
nog de meeste verwantschap bezitten met de zeeroof- en spookverhalen van Caribië.
Het is begrijpelijk dat het door Baudelaire is, met diens tropische affiniteiten (men
denke aan de prachtige regels voor Jeanne Duval), dat Poe in de Europese en men
mag wel zeggen in de wereldliteratuur werd geïntroduceerd, maar het is ook
begrijpelijk dat juist hierdoor de Europese affiniteiten van
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Poe geaccentueerd en de Caribische onopgemerkt zijn gebleven. Het spreekt vanzelf
dat de Caribische cultuur geleidelijk in de Amerikaanse overgaat, zodat wij er rekening
mee moeten houden dat in vele gevallen onbeslist zal blijven of wij te maken hebben
met het gebruik van Caribische motieven door Amerikaanse auteurs, zoals naar mijn
oordeel duidelijk het geval is bij Poe, dan wel, omgekeerd, de beïnvloeding van
Caribische auteurs door de Amerikanen, zoals in het geval van de Curaçaose
romancier Tip Marugg, die men niet te kort doet door vast te stellen dat zijn Weekend
Pelgrimage zonder Lost Weekend niet denkbaar is.
Wij zullen ons nog in twee opzichten beperkingen moeten opleggen en wel voor
zover het betreft de literatuur die in het koloniale tijdperk werd geschreven, de zgn.
koloniale literatuur, en de literatuur die niet door het schrift maar door de overlevering
wordt overgedragen, de literatuur van mond-tot-mond, of, volgens de gangbare term,
de orale literatuur. Koloniale en orale literatuur zullen slechts ter sprake komen voor
zover zij nodig zijn tot beter begrip van de hedendaagse geschreven Caribische
letteren, die meer in het bijzonder onze belangstelling zullen hebben. De koloniale
(geschreven) literatuur heeft slechts in de Spaanse landen een eigen leven van enig
belang geleid, hetgeen ook begrijpelijk is, aangezien de Spaanse kolonisatie zich van
meet af niet tot geldwinning heeft beperkt maar ook culturele doeleinden heeft
nagestreefd, al dan niet met misbruik van het crucifix als kneuswapen
(cultuurbeoefening ‘a crustazos’, een steek- en stootwapen, zoals de Spanjaard het
zou uitdrukken); in de andere landen kunnen de pennevruchten gedurende deze
periode worden teruggebracht tot ‘tropische reacties’, een enkele maal van dichters,
om een of andere vage of duistere reden, zoals het dichters past, in deze contreien
verdwaald, maar die in de meeste gevallen op één lijn kunnen worden gesteld met
vlotte of knappe reisbeschrijvingen van journalisten, de ontwijkende interviews van
experts op gebieden waar de beoefening der letterkunde niet wordt vereist, en de
lyrische ontboezemingen van bruingebrande toeristen. Het staat bepaald anders met
de orale literatuur, waarvan kan worden getuigd dat zij het onderbewustzijn tot in
zijn diepste lagen bevolkt en deswege de harten op een
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mysterieuze, ‘unheimische’ wijze beroert, die zich aan redelijke verklaringen onttrekt.
Deze orale literatuur kan tot drie beschavingssferen worden teruggebracht, van de
Europese boekaniers, de Indiaanse autochtonen en de als slaven uit West-Afrika
geïmporteerde Afrikanen, die etnisch en cultureel zozeer van elkaar verschillen dat
zij op het eerste gezicht in geen enkel opzicht gelijkenis vertonen. Bij nader toezien
blijkt dat deze drie groepen hetzelfde lot delen voor zover zij alle drie in een
beschavingssfeer van gestoorde normen verkeren, waarbij dan in de meeste gevallen
aan de boekaniers de rol van meester, c.q. beul, en aan de Indianen en negers de rol
van dienaars, c.q. slachtoffers, is toegewezen. In verreweg de meeste gevallen, maar
een enkele maal worden de rollen omgedraaid. Dan kunnen wij het schouwspel
gadeslaan van de boekanier aan de martelpaal en de Indianen die hun tomahawkdans
in steeds nauwer wordende cirkels daaromheen uitvoeren of, om een bekend Uncle
Tom-achtig beeld op te roepen, van de trouwhartige negermeid die met het blonde
meisje in haar armen vlucht voor de vlammen van een plantage in lichtelaaie. Wij
hebben hier te maken met beschavingssferen van Europese, Indiaanse en Afrikaanse
herkomst. Het zou niet moeilijk zijn de stelling te verdedigen dat de eerste kolonisten
niet met boekaniers mogen worden vereenzelvigd; men zou genoeg argumenten
kunnen aanvoeren om te bewijzen dat het leven van de boekaniers als de ‘zelfkant’
van de maatschappij der kolonisten moet worden beschouwd. Het kan en zal ook
best zo wezen, maar het verandert niets aan het feit dat de verhalen van de periode
van de ontdekking, voor zover het de blanke veroveraars betreft tenminste, door twee
specifieke grondervaringen van de boekaniers worden beheerst; ten eerste dat er
onder de bestaande omstandigheden geen andere norm kan worden gesteld dan die
van de moed en het doorzettingsvermogen om zich zoveel als mogelijk toe te eigenen
wat het leven in materialistische zin begeerlijk maakt: ‘Wein, Weib und Gesang’,
hetgeen ik in boekaniers-Engels zou willen vertalen als ‘rum, drum and skum’. Het
is de moed eigen aan plantage-eigenaars, kaperkapiteins en slavenhalers, de zgn.
‘wicked and wealthy West-Indians’, die intussen nog een tweede ervaring kennen,
en wel dat de wereld van de
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klaarheldere dag niet of nauwelijks standhoudt omdat zij 's nachts door een leger van
boze geesten wordt bedreigd. De boekanier kent alleen de dreiging van boze of
ronduit kwade geesten en niet de spirituele bijstand van goede geesten. Men stelt
zich onwillekeurig de vraag of de innerlijke angst in dit geval niet aan het kwade
geweten moet worden toegeschreven. Deze twee ervaringen, die als overmoed en
angst kunnen worden gedefinieerd, keren in alle toonaarden in de verhalen der
boekaniers terug. Ook waar zij door ooggetuigen op schrift worden gesteld, zoals in
de herinneringen van Exquemelin, die in zijn jarenlange praktijk als chirurgijn onder
de boekaniers de meest angstwekkende tonelen heeft bijgewoond, verliezen zij veel
van hun karakter van ‘horror en terror’ en dat laat zich zeer wel begrijpen; het betreft
daden en angsten die juist het licht van de openbaarheid schuwen. Als inleiding tot
de kennis van de Europese beschaving in het Caribisch gebied kan het werk van
German Arciniegas, Biografia del Caribe, waarvan ook een Engelse vertaling bestaat,
worden aanbevolen. Veel van de motieven uit deze periode vindt men later in het
werk van de negentiende-eeuwse romantici terug. In dit verband kan worden gedacht,
behalve aan de reeds eerder genoemde Edgar Allan Poe, ook aan de Schotse auteur
Stevenson, en mag men zich de vraag stellen of het als psychologisch toevallig moet
worden beschouwd dat hij niet alleen de schrijver is van Treasure Island, een verhaal
waarin het typische motief van de verborgen schat wordt gebruikt (evenals in de
Gold Bug van Poe), maar ook van Dr. Jekyll and Mr. Hyde, die op hun manier
eveneens de tegenstrijdige ervaringen van dag- en nachtzijde symboliseren. In de
Caribische literatuur worden deze motieven eveneens herhaaldelijk aangewend. Men
denke aan Kayawana, een plantageverhaal, van Mittelhölzer (Brits Guyana) en
Starkenfirst, een slavenhalersverhaal van Rafael Tardon (Martinique).
De situatie van de gestoorde normen is nog duidelijker bij de Indianen. De Indianen
leefden op verschillende beschavingsniveaus, van primitiviteit tot civilisatie, maar
in hun verhouding tot de blanke veroveraars kwamen zij allen in een gelijksoortige
situatie te verkeren. Zij leefden overeenkomstig eigen, soms eeuwenoude normen.
Door de hardhandige kennismaking met de
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Europeanen verloren deze beschavingen vroeg of laat haar grondslagen; zij stortten
ineen of kruimelden vaneen. Van de vroegere beschavingen bleven slechts de restanten
over of hielden alleen maar de herinneringen stand, in de sociale structuur of de
overlevering, zoals in Mexico of Perú, en elders, zoals op Aruba en Bonaire, alleen
maar in de etnische trekken, de rotstekeningen of de geografische namen, waarvan
de klank al voldoende is om romancen ‘ohne Worte’ op te roepen: Andicuri,
Bushiribana, Yamanota ...
In het Caribisch gebied had de ineenstorting op dusdanig drastische wijze plaats,
dat ook de humane interventie van de dominicaner monnik Las Casas maar weinig
meer kon uitrichten. In Mexico en Perú, met hun beschavingen op het niveau van
Egypte en de rijken van Mesopotamië, had de desintegratie een dramatisch verloop,
in de geschiedenis vastgeknoopt aan de namen van de Indiaanse vorsten Moctezuma,
en diens opvolger Cuahtémoc, en de Sapai Inca Atahualpa. Voor alle individuen
geldt in beginsel wat de americanist Disselhoff in zijn Geschichte der
Altamerikanischen Kulturen geschreven heeft naar aanleiding van het einde van de
Inca-overheersing. ‘Reeds na het bloedbad van Cajamarca (waar Atahualpa gevangen
genomen werd) waren alle Indiaanse begrippen betreffende recht en onrecht door de
tomeloze heerszucht der Europese indringers verstoord. Het economisch stelsel, tot
in de kleinste bijzonderheden geregeld, werd verbroken of diende alleen nog maar
om de uitbuiting door de vreemdelingen in de hand te werken. De oude voorschriften
hadden hun gelding verloren, terwijl de christelijke normen nog geen ingang hadden
gevonden. Reeds spoedig na de ramp van Cajamarca ontstond de klasse van landloze,
van huis en bodem vervreemde arbeiders, die steeds meer toenam, de klasse van de
“Yanacuna”.’
Voor Mexico was deze toestand reeds enkele jaren tevoren ingetreden door de
onthoofding van Cuahtémoc, de laatste invloedrijke prins der Azteken. Van de stad
Tenochtitlan, het Indiaanse Mexico, kan men in het journaal van de bekende Spanjaard
Bernal Diaz de sombere slotwoorden lezen: ‘Nu ligt alles aan scherven, geen ding
staat nog overeind.’ De religieuze voorstellingen van de Indianen stonden evenmin
overeind, zij hadden
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zich in het onderbewustzijn teruggetrokken of maskeerden zich in de souplesses en
contorsies van de katholieke barokheiligen om pas in de revolutionaire periode van
de negentiende en twintigste eeuw weer aan de oppervlakte te treden in de
verschillende vormen van ‘indianismo’, dat voorlopig in Mexico, zowel politiek als
cultureel, zijn grootste hoogte heeft bereikt. De schrijvers Martin Guzmán en Mariano
Azuela en de schilders Diego Rivera en José Clemente Orozco leveren met hun
romans en hun fresco's de boeiende documentaires van de revolutionaire periode.
Het verschil tussen Zuidamerikaanse en Caribische literatuur komt onder meer tot
uiting in haar verhouding tot het ‘indianismo’. In de Zuidamerikaanse literatuur
manifesteert zich het ‘indianismo’ in zijn volheid. Wij vinden hem o.a. in de volgende
gedaanten:
1. de primitieve Indiaan, dermate van de fataliteit en de tover van de jungle-demon
vervuld dat de menselijke en zeker de persoonlijke kwaliteiten geheel op de
achtergrond worden gedrongen. De Venezolaan Rómulo Gallegos heeft zijn roman
Caimana aan hem gewijd, waarover Lou Lichtveld een indringende studie heeft
geschreven in het liber amicorum voor prof. dr. J.A. van Praag, naar aanleiding van
diens zestigjarige verjaardag (Homenaje);
2. de Indiaan in de gedaante van ‘le sauvage noble’ zoals men dit niet alleen in de
Europese literatuur (Chateaubriand), maar ook in de Caribische, met name de
Cubaanse aantreft, een uitermate onschuldig wezen van romantische origine, in wie
zich evenwel ook het eerste verzet tegen de Spaanse overheersing maskeerde;
3. de Indiaan van de ‘yanacuna’, van huis en bodem vervreemd, de ‘displaced
person’ avant la lettre, die men o.a. beschreven vindt in de korte schetsen van Uslar
Pietri (o.a. opgenomen in de Prisma-uitgave van vertalingen van Zuidamerikaanse
auteurs) en last not least;
4. de eerder genoemde Indianen van de Mexicaanse revolutionaire documentaires.
In de Caribische literatuur vindt men hem uitsluitend als de verpersoonlijking van
een principe of een temperament. Hij ver-
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schijnt niet als een mens van vlees en bloed, maar als de verpersoonlijking van het
edelaardige, noodlottige of wreedaardige. Hij wordt uitsluitend naar zijn aard, niet
naar zijn mens-zijn, laat staan als een persoon uitgebeeld. De nobele Indiaan is
voornamelijk het troetelkind van de romantische verbeelding; de in zijn noodlot
geketende vindt men voornamelijk in het werk van de streekschrijvers, de
‘costumbristas’, die welig tieren zowel in de Zuidamerikaanse als de Caribische
literatuur, terwijl de wrede Indiaan voornamelijk door de Amerikaanse en Europese
journalisten wordt geëxploiteerd (men denke aan The Tyrant of the Andes van Rourke,
waarin de gewezen Venezolaanse dictator Juan Vicente Gómez wordt beschreven).
De edele en wrede Indiaan staan lijnrecht tegenover elkaar, de ene als de projectie
van de verlangens van de Zuidamerikaanse romantici en de ander als de projectie
van de martelvisioenen van journalistieke avonturiers. De stoornis van de Indiaanse
normen heeft op dermate ernstige wijze plaats, dat men zich afvraagt of er bij de
Indianen niet een bepaalde predispositie voor deze stoornis bestond of nog altijd
bestaat. Of wij dus niet te maken hebben met een neurotische dispositie. Ik meen
van wel, al moet men vooropstellen dat zij niet bij alle Indiaanse gemeenschappen
en individuen in gelijke mate zal worden aangetroffen. Het verschil kan men al
aantonen bij een vergelijking van de Azteekse vorst Moctezuma en de Inca Atahualpa.
De nederlaag van de Inca moet in de eerste plaats worden geweten aan een tactische
fout tegenover zijn Spaanse tegenstander, die hij bejegende als een Inca-intrigant
zonder de betekenis van de vuurwapenen en de roekeloosheid van de Europeaan te
onderkennen. De nederlaag van Moctezuma moet zonder twijfel worden toegeschreven
aan de neurose van de Azteek, die zijn verplichtingen jegens Witslipotli, de krijgsgod,
met de grootste stiptheid nakwam, maar intussen steeds meer vervuld raakte van het
verlangen naar de terugkeer van Quetzalcoatl, de vredesgod, die eeuwen her door
Witslipotli in de zee was gedreven. Hij is aan zijn neurose ten onder gegaan, die hem
belette de Spaanse invasie in haar juiste proporties te waarderen. De tweestrijd
Witslipotli-Quetzalcoatl is het thema dat, zij het ook onder steeds wisselende
benaming, telkens weer in de geschreven lite-
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ratuur van Zuid-Amerika terugkeert, ook wanneer zij zich vervaagt of vulgariseert
in de Caribische literatuur. Ik heb gemeend de Indiaanse literatuur niet geheel
ongenoemd te mogen laten, hoewel zij zich in het Caribisch gebied tot de periferie
bepaalt, met name Cuba en de Guyana's.
Wij zullen thans een korte karakteristiek pogen te geven van de verhouding van
de orale en de geschreven literatuur van Afrikaanse herkomst, zoals wij het hierboven
met de Europese en Indiaanse categorie hebben gedaan. De Afrikaanse literatuur
wordt voor het Caribisch gebied als de belangrijkste en in ieder geval als de
momenteel meest actuele beschouwd. De opvattingen ten aanzien van de Afrikaanse
beschaving of, zo men wil, beschavingen hebben vooral sedert het derde decennium
van onze eeuw een algehele herziening ondergaan. Volgens de opvattingen die,
afgezien van bepaalde uitzonderingsgevallen in de negentiende eeuw, met name
gedurende de strijd van de abolitie, tot diep in de negentiende eeuw hebben gegolden,
moesten de negers als een homogene groep van hoogst primitieve lieden worden
beschouwd, de zonen van Cham, zoals het overeenkomstig het bijbelwoord heette,
wien de lijfstraf van verhoogde pigmentatie, gepaard gaand met een volledig gemis
aan culturele begaafdheid, was opgelegd. De manifestaties van Afrikaans geloof,
voornamelijk bekend in zijn Haïtiaanse vormen van ‘voudou’ (in Engelse spelling
‘voodoo’) werden als schandelijk bijgeloof gekenmerkt, in de Engels-, Spaans- en
Papiament-sprekende eilanden bovendien nog als het summum van onnozelheid.
Men denke aan de ‘obeah’ van de Britse Eilanden en de ‘brua's’ van Aruba, Bonaire
en Curaçao, ‘las papiamentosas islas’. Men simplificeert zonder twijfel dit complex
van verschijnselen door deze voorstelling te beschouwen als een verdovend middel
voor het kwade geweten der slaveneigenaars, maar in ieder geval bestaan er
aanwijzingen die doen vermoeden dat zij zich uitstekend voor dit doel leende. Deze
voorstelling blijkt bijzonder hardnekkig te zijn geweest, niet alleen onder de blanken,
maar ook onder de negerauteurs die voor een groot deel het ‘Europees ideaalbeeld’
hadden overgenomen of, volgens een term aan de jonge Nederlandse socioloog dr.
H. Hoetink ontleend, het ‘somatische normbeeld’.
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In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op de verdediging van het negerras
van de Haïtiaan Antenor Firmin in zijn in 1885 verschenen apologie De l'Égalité des
Races Humanes. De rehabilitatie van de neger geschiedt door hem allerminst op
grond van een appreciatie van de culturele manifestatie van de Haïtiaanse neger,
zoals later in het werk van zijn landgenoot Jean Price Mars zal geschieden, maar in
hoofdzaak op grond van de enigszins verrassende stelling, die nadien door vele
auteurs zal worden herhaald, dat de Egyptische cultuur als een negroïde cultuur moet
worden beschouwd, zodat men ook ten aanzien van de culturele superioriteit en
inferioriteit van een historische betrekkelijkheid zou mogen spreken, onder meer
blijkend uit het feit dat bepaalde negroïde volken, met name uit Egypte, de Soedan
en Ethiopië, een hoge beschaving hadden bereikt toen het ‘Kaukasische ras’ nog in
een staat van verregaande primitiviteit verkeerde. De zeden en gewoonten van de
Caribische negers, voudou en folklore, worden verontschuldigd met de dooddoener
dat ook in het hoogst beschaafde Europa bijgelovige praktijken welig tieren en dat
het in feite de Fransen zijn, die voor bepaalde vormen van bijgeloof (bijvoorbeeld
het geloof in de ‘loup-garou’) aansprakelijk moeten worden gesteld. Deze soort
verdediging, deels romantisch, deels evasief, verschilt in wezen niet van de koloniale
voorstellingen. De rehabilitatie van de neger, die zich oorspronkelijk aansloot aan
de Indiaanse voorstelling van de ‘nobele wilde’, heeft meer dan een eeuw nodig
gehad om haar tegenwoordige realistische basis te krijgen.
De helderste uiteenzetting over de geschiedenis van de rehabilitatie van de neger
vindt men in de studie Raza y color en la literatura Antillana (Ras en kleur in de
Antilliaanse literatuur, een uitgave van de ‘Escuela de Estudios Hispano-americanos’
te Sevilla) van prof. G.R. Coulthard, die Romaanse talen doceert aan het University
College op Jamaica.
De rehabilitatie had in twee fasen plaats. De eerste, die zich rondom de abolitiestrijd
in de negentiende eeuw afspeelt, draagt, voor wat de neger betreft, een zuiver passief
karakter. Het is pas in de twintigste of, om nauwkeurig te zijn, na de eerste
wereldoorlog, dat de neger actief in de literatuur optreedt. De eerste
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negerroman in het Caribisch gebied houdt rechtstreeks verband met de
abolitionistische discussies. Hij werd geschreven door de Cubaan Suarez Romero,
als een document betreffende de slavernij, bestemd voor de Engelsman Richard
Madden, de Engelse gemachtigde van de Arbitrage Commissie voor Slavenhandel.
Hij werd in 1839 aan Madden ter hand gesteld, maar deelde het lot van vele andere
documenten die delicate onderwerpen behandelen; hij ‘verdween onder de tafel’ en
werd pas in 1880 gepubliceerd, toen hij geen schandaal meer kon verwekken. Het
boek vertelt de geschiedenis van de slaaf Francisco die gestraft wordt omdat hij in
liefde ontstoken raakt voor een slavin van zijn meesteres. Hij verliest de voorrechten
van de huisslaaf, die hij tot op dat ogenblik had gehad, en wordt naar de suikerfabriek
overgeplaatst, waar de zoon des huizes, die eveneens gepoogd had dezelfde slavin
te verleiden, maar zonder noemenswaardig succes, hem een leven van voortdurende
kwellingen doet ondergaan. De geliefde besluit ten slotte de aandringende zoon des
huizes ter wille te zijn in de hoop zodoende Francisco te kunnen redden, maar als
Francisco dit te weten komt, maakt hij uit wanhoop een einde aan zijn leven. De
neger speelt hier uitsluitend de rol van slachtoffer. De beschrijving van het eigen
leven der negers, het gaat hier om een liefdespaar, bepaalt zich tot biologie en
fysiologie in romantische termen. De jongeman is een combinatie van apollinische
schoonheid en herculische kracht. De jonge vrouw wekt de bedwelming meer van
de zinnen dan van de ziel door de weekheid van haar vormen; de kwaliteiten van
haar taille; door haar lippen geschapen eerder voor de kus dan voor het woord, en
vooral wel door haar ogen donker, languïde, vochtig, waarin men al de mysterieuze
beloften van de donkere Venus met de fluwelen ogen herkent. De opvolgers van
Romero volgden steeds weer hetzelfde procédé; zij gaven uitvoerige documentaties,
die nog altijd van het hoogste belang zijn voor historicus en socioloog, gestoken in
een romantisch kleed dat, literair gesproken, weinig nieuws brengt.
De negerliteratuur draagt in de twintigste eeuw een geheel ander karakter. Het is
niet langer een literatuur van de blanke over de neger, maar van de neger ‘over
zichzelf en anderen’. In het
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Caribisch gebied kan men ten minste vier stromingen in de negerliteratuur
onderscheiden, die alle de belevenis van het eigen leven van de neger vooropstellen,
maar voor wat betreft de wijze waarop, diepgaande verschillen vertonen. Dit hangt
samen met de invloeden waaronder deze stromingen in het leven worden geroepen.
Wij kunnen banden aantonen met de literatuur uit de negentiende eeuw, maar de
werkelijke katalysators moeten toch in de kentering in Europa en Amerika worden
gezocht. Ik heb wel de mening horen verkondigen, niet alleen in Europa, maar ook
op Jamaica en Puerto Rico, dat de moderne negerliteratuur niet in de negerlanden
werd geboren, maar in de Europese en Amerikaanse centra. De eerste stoot tot de
Afrikaanse wedergeboorte werd in deze gedachtengang gegeven door cultuurfilosofen,
psychologen en auteurs in Europa en Amerika, die het einde aankondigden van de
grote en grootse filosofische systemen, de ‘filosofia perennis’, die had gegolden van
Plato-Aristoteles tot en met Kant-Hegel, en een periode van voluntaristische
levensinstelling inluidden, onder zeer uiteenlopende benaming (Wille zur Macht,
élan vital, pragmatisme). Het zijn voor een groot deel dezelfde namen waarmee de
adolescenten in Europa van de jaren dertig vertrouwd waren: Nietzsche, Oswald
Spengler en Bergson; Freud, Jung en Adler; André Gide, Hemingway, alsmede
dadaïsten en surrealisten. Ja, ja, ook de Duitsers, en op bepaalde eilanden bepaaldelijk
de Duitsers. Zo was ik tijdens mijn verblijf in 1960 in Puerto Rico niet weinig
verbaasd te bemerken dat de intellectuelen van het eiland ‘La decadencia del
occidente’ van Spengler met evenveel aandacht hadden gelezen als de Europeanen
in de jaren dertig. De Portorikeinse dichter Luis Palés Matos bleek zelfs een
beschouwing aan hem te hebben gewijd.
Wij kunnen er bovendien op wijzen dat op Montparnasse een negerliteratuur
bloeide voordat zij nog in het Caribisch gebied kon worden geregistreerd. De roman
Le nègre van Philippe Soupault dateert van 1927 (Simon Kra, Parijs), terwijl romans
van de Engelse en Franse eilanden van na de tweede wereldoorlog dateren. De romans
van Lamming, die tot de belangrijkste Caribische literatuur behoren, zijn pas de
laatste jaren verschenen. Dat neemt niet weg dat de negerliteratuur in Europa
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een exotische tint behield en moest behouden, terwijl, zij in het Caribisch gebied het
eigen leven betreft, of, om in Caribische termen te spreken, het bloedwarm eigen
leven. Wij kunnen in de Caribische letteren ten minste vier stromingen onderscheiden
die, door verwantschap en verschil, als species van eenzelfde genus kunnen worden
beschouwd:
1. de Afro-Antilliaanse,
2. de Haïtiaanse,
3. van Martinique,
4. van de Britse eilanden.

1. De aard van deze stromingen wordt reeds door de instelling van hun plaatselijke
baanbrekers bepaald. De Afro-Antilliaanse stroming beantwoordt nog het meest aan
de Europese smaak voor exotiek en esthetiek wanneer men denkt aan haar banden
met García Lorca. Men denke aan diens gedicht ‘En Santiago de Cuba’, men zou
wel van een Andalusisch negrisme kunnen spreken. Voor Cuba is de baanbreker de
Cubaanse folklorist Fernando Ortiz, wiens eerste publikatie Los negros Brujos reeds
van 1906 dateert. Hij heeft sedertdien uitvoerige beschrijvingen gegeven van zeden
en gebruiken en vooral van dans en muziek. In 1924 verschijnt zijn glossarium van
Afro-Cubaanse woorden, dat wil zeggen van woorden van Afrikaanse herkomst of
van Spaanse woorden met gewijzigde betekenis. De juiste betekenis is vaak moeilijk
te beschrijven omdat zij gehuld blijft binnen het onomatopeïsch karakter van het
woord. Het was in de sfeer van zang, dans en onomatopeïsche kreten dat de Afrikaanse
trom in de Antilliaanse lyriek of, zo men wil, gitariek begon te gonzen. In de bekende
bundel van Ballagas, waartoe de belangrijkste dichters van deze groep hebben
bijgedragen, kunnen wij duidelijk een esthetische en sociale tendens onderscheiden
die met de exponenten Luis Palés Matos (Puerto Rico) en Nicolás Guillén (Cuba)
kunnen worden aangeduid, al is deze onderscheiding in de omstandigheden van de
Caribiën minder scherp dan in Europa. De esthetische waardering van Afrikaanse
instellingen betekent in het Caribisch gebied reeds een bepaalde maatschappelijke
positiebepaling.
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2. Het verschil tussen Cubaans en Haïtiaans negrisme wordt aangegeven door een
vergelijking van de baanbrekers Fernando Ortiz, met zijn academisch descriptieve
methode, en Jean Price Mars, die in de eerste plaats de persoonlijke belevenis
nastreeft. Hij bepaalt zich niet tot de beschrijving maar tracht door te dringen tot de
betekenis van de religieuze culturele voorstellingen van zijn rasgenoten. Hij was niet
een academicus als Ortiz, die bereid was zich met studies tevreden te stellen, maar
een hervormer die een vernieuwing van zijn landgenoten beoogde. De boodschap
van Jean Price Mars heeft aanstonds weerklank gevonden, terwijl zij zich niet tot de
literatuur beperkte maar zich tot alle levensuitingen uitstrekte. Wij kunnen haar zowel
in de literatuur en schilderkunst als in de wetenschap en het maatschappelijk leven
vinden.
3. De baanbreker van Martinique, Aimé Césaire, is in vele opzichten een nakomer.
Wanneer hij omstreeks 1940 zijn arbeid aanvangt, heeft hij verschillende voorgangers
gehad; om te beginnen de abolitionist van Martinique, Schoelcher, wiens invloed tot
heden doorwerkt; de irrationele stroming in Europa, de baanbrekers van Cuba en
Haïti en ten slotte de surrealisten en existentialisten van Parijs. Het gaat hem niet in
de eerste plaats om de kennis of de betekenis van de Afrikaanse elementen in Caribië,
het gaat hem om de houding neger. Sartre heeft deze houding van Aimé Césaire
gekarakteriseerd als négritude. Welnu, wij kunnen zeggen dat Jean Price Mars de
‘negristiek’ en Césaire de ‘négritude’ vertegenwoordigt. Hij behoort tot degenen die
Sartre met hun ‘régard’ hebben gebiologeerd. Wij hebben deze negristiek en négritude
tegenover elkaar gesteld om duidelijk te doen uitkomen dat de negerliteratuur op de
Franse eilanden twee tendenties vertoont: het zelfbewustzijn als eigen bewustzijn
(pour soi), het zelfbewustzijn als zelfbewustzijn tegenover derden (pour l'autre).
4. Op de Engelse eilanden draagt de literaire renaissance, met uizonderingen van
bepaalde gevallen die herinneringen oproepen aan de Mau-mau, een minder irrationeel
en raciaal karakter. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden aangegeven.
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Het contact van de Britse eilanden had zich voornamelijk bepaald tot Engeland, waar
het irrationalisme veel minder sterke afmetingen had aangenomen, het pragmatisme
kan men anti-intellectualistisch of irrationeel noemen, zij is dat toch in minder
consequente vormen dan de ‘amor fati’ van Nietzsche of Spengler. De baanbreker
van de Britse eilanden was bovendien niet een folklorist, maar een socioloog die zich
voornamelijk preoccupeerde om de maatschappelijke hervorming (Eric Williams).
Er is nog een derde reden, die niet kan worden onderschat. Wanneer de nieuwe
literatuur tot bloei komt, behoren de Hindoestani reeds tot de invloedrijkste groepen
op de Britse eilanden en in de eerste plaats op Trinidad, een van de twee, zo men wil
drie hoofdeilanden (Jamaica, Barbados en Trinidad). De mulat Lamming, een van
de grootste schrijvers van Caribië behoort tot de intieme vrienden van de Hindoestani
Samuel Selvon, een van de meest sympathieke schrijvers over dit gebied. Wanneer
het mij toegestaan is te simplificeren, dan zou ik zeggen dat de Franse auteurs een
projectie geven van hun verbeelding, de Engelse daarentegen van het milieu.
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Literatuur in de Nederlandse Antillen
Ten geleide
Het overzicht dat hierbij wordt geboden, werd aanvankelijk als richtsnoer geschreven
voor voordrachten, door ondergetekende gehouden gedurende de jaren 1950 t/m
1952. Het moet eerder als een referaat dan als een studie worden beschouwd.
Verschillende belangrijke vraagstukken die zich hierbij voordoen, konden slechts
vluchtig worden aangeroerd. Zo bijvoorbeeld het onderscheid tussen Europese en
Antilliaanse levensstijl; de verhouding tussen volks- en kunstliteratuur; de betekenis
van de mystificatie; en ten slotte het spinsymbool in onze literatuur.
Voorts dient erop gewezen te worden dat met aanwinsten na 1952 slechts bij wijze
van uitzondering rekening kon worden gehouden.
Ik hoop dat dit overzicht zijn diensten zal bewijzen, als inleiding voor degenen
die voor het eerst met onze eilanden in contact komen, en tevens ook als een
aansporing voor onze literatuurbeoefenaars om de leemtes aan te vullen die zij, naar
mijn vaste overtuiging, op de volgende bladzijden zullen ontdekken.

Literatuur in de Nederlandse Antillen
De moeilijkheden die bij de samenstelling van een overzicht van de letterkunde in
de Nederlandse Antillen rijzen, zijn van tweeërlei aard. De eerste betreft het materiaal
als zodanig en is het gevolg van de gebrekkige inventarisatie van onze literatuur;
onze literaire catalogi, het zij volmondig erkend, munten in de eerste plaats uit in
onvolledigheid. Dit verzuim kan op vele en velerlei
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oorzaken worden teruggevoerd, de een nog pittoresker en karakteristieker dan de
ander.
Het spreekt wel vanzelf dat allereerst hiervoor aansprakelijk moet worden gesteld
het peil van onze beschaving, waardoor het belang hiervan in brede kringen nog niet
erkend wordt en derhalve moeite en tijd, aan pogingen van deze aard besteed,
omgekeerd evenredig aan het nut worden geacht. Deze arbeid wordt des te meer
bemoeilijkt doordat het juiste begrip van het auteursrecht nog niet volledig tot onze
landen is doorgedrongen. Het misverstand in dezen neemt bij tijden bepaald
vermakelijke vormen aan, maar het blijft een feit dat het soms toch zeer lastig kan
zijn. Een gewoon verschijnsel is dat bepaalde vertaalde werken als origineel worden
aangeboden, in de veronderstelling dus dat men in een tijdperk van emancipatie een
voorkeur aan de dag zal leggen voor de eigen culturele werkzaamheid, maar het
omgekeerde komt evenzeer voor, dus dat men een origineel werk als vertaald aan
de man brengt in de veronderstelling ditmaal, dat een profeet in zijn eigen land niet
wordt geëerd. Ik weet dat dit laatste een enkele keer ook in Nederland is gebeurd.
Zo heeft Maurits Dekker zijn boek Waarom ik niet krankzinnig ben uitgegeven als
uit het Pools vertaald. Maar wat in Nederland zelden geschiedt, is bij ons geen regel
weliswaar, maar evenmin hoge uitzondering. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het recente
geval van Charles Corsen met zijn ‘Carmina de Aurora y sus 15 lágrimas’ (De liederen
van Aurora en haar vijftiental tranen) toegeschreven aan een zekere Miguel H.
Romano, die, voor zover mij bekend, nimmer het genoegen heeft gesmaakt het
levenslicht te aanschouwen. Dan kennen wij de categorie der mystificators die de
verleiding van het commercialisme niet konden weerstaan, oorzaak van veel vreugde
en leed op onze eilanden, alwaar het in ieder geval niet als hoofdzonde wordt
aangerekend. Van een van onze meest getalenteerde auteurs, wiens naam hier uiteraard
onvermeld dient te blijven, loopt het gerucht dat hij novellen schrijft, die hij verkoopt
met inbegrip van de auteursnaam. Hij verkoopt dus niet alleen het recht van publikatie,
maar hij geeft de koper ook het recht een andere persoon als auteur te vermelden.
Zo'n persoon ontleent daaraan het genoegen bij feestelijke gelegen-
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heden een hoge borst te kunnen opzetten, zonder zich de hoofdpijn van het
schrijverschap op de hals te halen. Dan hebben wij de mystificators, die het nodig
oordelen zich te verbergen. De vele schrijversnamen die ons bekend zijn, herbergen
personages of groepen van personages, die zich daarmede een kunstnevel verschaffen
om tegen anderen of zichzelf te heulen. Hieronder vallen uiteraard in de eerste plaats
de scheppers van hekelproza en -poëzie, een genre dat bij tijd en wijle de afmetingen
van een plaag kan aannemen.
De moeilijkheden komen in hoofdzaak hierop neer dat wij niet of althans
onvoldoende over de vereiste bibliotheken beschikken en gedwongen worden zelf
een verzameling aan te leggen. Dat is, gelijk men zich wel zal kunnen indenken,
geen kleinigheid! De vraag laat zich stellen of bij volledige inventarisering het oordeel
over onze literatuur anders zou uitvallen dan bij de huidige stand van zaken. Dit is
onwaarschijnlijk, omdat zij niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van de algemene
Antilliaanse literatuur, die ons ook thans reeds met de bestaande gegevens in staat
stelt ons een vrij aardige voorstelling van onze literatuur te vormen.
De volgende stap die moet worden gedaan, voert tot de tweede groep zwarigheden,
in de eerste zin van dit opstel aangestipt. Het gaat er n.l. om vast te stellen welke
maatstaven van systematiek dienen te worden aangelegd. Het is duidelijk dat in de
periode van emancipatie die wij thans beleven, de neiging zich opdringt om de materie
te verdelen volgens een criterium, dat veel stof kan doen opwaaien, naar de taal of
naar het ras, beide onderscheidingen die, gelijk bekend, genoeg explosiestof bevatten;
men heeft kortom ook in literaricis een zwak voor maatstaven met atomaire
eigenschappen.
Wij zijn, wat de taal betreft, al een zeer gelukkig of een zeer ongelukkig volk, al
naar gelang van de gezichtshoek waaruit wij deze zaak bekijken. Hoe dan ook, men
hoeft niet bepaald zielsziek te zíjn om even te duizelen van de talloze moeilijkheden
en verwikkelingen van deze materie. Wij zijn om te beginnen drietalig, als wij
tenminste spreken vanuit de Benedenwindse eilanden. De Bovenwindse verschillen
in zover van de Benedenwindse
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dat hun de meertaligheid vreemd is gebleven; zij bedienen zich uitsluitend van het
Engels. Het Nederlands wordt er op de scholen als vreemde taal onderwezen en doet
er niet, gelijk op de Benedenwindse eilanden, de dienst van voertaal. Wanneer wij
dus over drietaligheid spreken, dan hebben wij speciaal de Benedenwindse eilanden
op het oog. De literatuur van deze eilanden is in drie talen geschreven en wel, behalve
in de landstaal (het Papiament), ook nog in het Nederlands en Spaans. Men kan hier
gemakkelijk controversen in het leven roepen. Het gaat hier tussen de landstaal
enerzijds en de twee oude cultuurtalen anderzijds, maar tevens tussen de twee oude
cultuurtalen onderling, en ten slotte om de invloed die de cultuurtalen op de jonge
landstaal pogen uit te oefenen. Wie er plezier in heeft, moet maar zijn gang gaan en
de lont in het kruit werpen.
Het Papiament, de landstaal, is een taal met een Latijns ritme, en een vocabulaire
waartoe vele Europese talen hebben bijgedragen, waaronder Spaans, Portugees en
Nederlands een bijzondere plaats innemen; men pleegt het Nederlands een bijdrage
van ruim 10 pct toe te kennen. Daarbij heeft het Afrikaanse element zowel op
vocabulaire als ritme belangrijke invloed uitgeoefend. Deze enkele opmerkingen
zijn reeds voldoende om de bezwaren tegen de taal als maatstaf begrijpelijk te maken.
Wij komen namelijk onwillekeurig terecht in het gebied van een enorm vraagteken,
dat bepaald elektrisch geladen is en waar het toch hier niet in de eerste plaats om
gaat. Wie dit opstel ter hand neemt, doet het immers om iets te vernemen over de
Antilliaanse literatuur en niet om onverhoeds verwikkeld te raken in de taalpolitiek,
laat staan de taalstrijd. Er is bovendien tegen de opvatting dat de taal hierbij als
maatstaf moet worden aangewend, een groot bezwaar van systematiek. Het is wel
waar dat de verschillende perioden van onze literatuur mede gekenmerkt worden
door een voorkeur voor een der drie talen, maar de talen komen ook in een en dezelfde
periode naast elkaar voor en het is in het geheel geen zeldzaamheid dat een bepaald
auteur zich in meerdere talen heeft uitgedrukt. Dit is o.a. het geval met een van onze
beste dichters uit het eind der vorige eeuw, J.S. Corsen, die zich voornamelijk van
het Spaans heeft bediend, maar wiens onsterfelijk gedicht
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‘Atardi’, dat iedere Antilliaan kent, in het Papiament werd geschreven. Een
onderverdeling naar de taal, althans als hoofdmaatstaf, zou m.i. niet alleen de aandacht
afleiden, maar ook welhaast met opzet een overbodige onoverzichtelijkheid
teweegbrengen. De raciale onderscheiding bezit uiteraard nog meer explosiestof. Er
bestaat een groep Antillianen, vooral onder de Fransen, die haar met voorkeur
hanteren. Ik persoonlijk meen dat zij tot tal van misverstanden aanleiding kan geven
als men haar de ereplaats der hoofdonderscheiding zou willen geven. De Antillianen
zijn in de eerste plaats een mengvolk; in medische termen gesproken: een nog niet
uitgemendeld mengvolk. De rassendiscriminatie is derhalve een thema, maar niet
het enige thema; zij is er een naast vele andere. Zij wordt bv. gehanteerd door Luis
Palés Matos, uit Puerto Rico, die men eerder een blanke dan een Afrikaan zou kunnen
noemen. Het overgrote deel der schrijvers die hebben meegewerkt aan de bekende
Antología de Poesía negra hispano-americana van Ballagas zijn van het blanke ras.
Wij moeten in de rassendisciminatie een belangrijk thema zien, een van de
belangrijkste thema's zo men wil, maar zij leent zich niet om de ontwikkeling van
onze literatuur in haar verschillende fasen te volgen.
Het wil mij voorkomen dat de conventionele onderscheiding tussen volksliteratuur
en kunstliteratuur in ons geval het meest doeltreffend zal blijken te zijn; wij zullen
hiermee niet alleen een overzicht, maar ook een inzicht in deze materie kunnen
verkrijgen.

De volksliteratuur
Verschillende van haar eigenaardigheden zijn die van de volksliteratuur in het
algemeen. Zij is geschreven in de landstaal en nauw verbonden met de gewoonten
en zeden, de couleur locale, van de plaatsen van herkomst. Voor de Benedenwindse
eilanden betekent dit dat zij in de sfeer van de eilanden onder de Venezolaanse kust
is ontstaan, voor de Bovenwindse dat zij aanknopingspunten heeft met de naburige
niet-Nederlandse eilanden, en in de eerste plaats het Engelse eiland St.-Kitts, dat
maar enkele
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kilometers van het Nederlandse St.-Eustatius is gelegen. Een andere eigenaardigheid
is het sterk Afrikaanse element, en ten slotte het realisme. Het realisme hier allicht
te verstaan niet in de zin van saloncynisme, maar als vorm van levensdrift en
levensbevestiging. Wij kunnen de volksliteratuur op haar beurt in verschillende
genres onderverdelen.
Wij kennen om te beginnen de gelegenheidsversjes, die al of niet op maat en rijm
gemaakt worden naar aanleiding van bepaalde meer of minder schokkende
gebeurtenissen of in verband met personen die in het middelpunt der belangstelling
zijn komen te staan. Op Curaçao noemen wij deze versjes ‘banderitas’ (vlaggetjes),
omdat zij op smalle strookjes papier opgetekend worden, gewikkeld om een stokje.
Het is niet altijd gemakkelijk voor de buitenstaander om deze eenvoudige rijmen
zonder het passend commentaar te verstaan. Bovendien worden voor zulke vluchtig
bedoelde rijmpjes de commentaren gauw topzwaar. Een enkele keer kan men ze ook
wel zonder veel toelichting waarderen. Ik zal hier maar meteen een paar voorbeelden
laten volgen. Op St.- Kitts vindt men nog een van de indrukwekkende forten uit de
achttiende eeuw, Brimston Hill, dat niet langer in gebruik is. Op feestdagen gaan de
mensen er dansen, bij voorkeur de roll back, een dans met welig lendenspel op
calypso-muziek. Op zekere dag ontstond er, uit vrees voor een losbrekende storm,
paniek onder de feestvierders, van wie er een aantal onder de voet werd gelopen.
Sedertdien wordt, niet alleen op het Engelse maar ook op het Nederlandse eiland,
een lied gezongen dat eindigt met het volgende refrein:
If you think the roll back cannot kill,
Think of what happened in Brimston Hill.

Een bekend schimpdicht is op de Bovenwinden ontstaan naar aanleiding van een
officiële maatregel die de gemoederen heeft geprikkeld. Er was een nieuwe gouverneur
gekomen op St.-Kitts en deze had het gebruik van maskers bij feesten verboden.
Spoedig daarop kon men overal op straat het volgende liedje horen:
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the governor is so fast
the governor wants no mask
give him a lick on his bottom
give him a lick in his mother corony
give him a lick on his ass.

Het Antilliaans Engels is bijzonder rijk aan benamingen voor het zitvlak, één ervan
is ‘mother corony’.
Op Curaçao dragen de hekeldichten een minder agressief karakter, zij worden dan
ook punja's genoemd, wat zich in het Nederlands laat vertalen met ‘steken onder
water’. Een van deze steken onder water, bestemd voor een niet met name genoemd
preuts jong meisje, heeft algemene bekendheid verworven op de Benedenwinden.
Wij zouden haar als volgt kunnen vertalen:
Moeder, hou mij thuis,
moeder hou mij thuis
de hagedis loopt achter mij aan.

De moeder antwoordt:
Mijn kind, je bent niet wijs,
mijn kind je bent niet wijs
het is een jongeman die achter je aanloopt.

In Haïti hebben ze een variant die ik minstens even leuk vind. Daar houdt het kind
vol dat het een slang is die haar achtervolgt, maar de moeder antwoordt:
Mijn kind, houd je maar kalm
mijn kind, maak niet zo'n capsone,
toen ik jong was, is mij hetzelfde gebeurd.

Deze liedjes zijn op muziek gezet, zij worden niet voorgedragen maar gezongen. De
buitenstaander krijgt er maar een flauwe indruk van als hij er alleen maar door lectuur
van kennis neemt.
Het is gelijk gezegd, niet gemakkelijk deze liedjes zonder commentaar te volgen.
Anders staat het met de vertellingen, bij voor-
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keur sprookjes genoemd. De Antilliaanse sprookjes bestaan voor een belangrijk
gedeelte uit varianten op de Afrikaanse spinvertellingen; zij concentreren zich om
Anansi (Suriname), Unancy (Jamaica) of Nansi (Curaçao), de sluwe spin, die niet
altijd zijn vraatzucht en gulzigheid weet te bedwingen, en daardoor in een moeilijk
parket komt. Tal van onderzoekers hebben getracht de oorsprong van deze vertellingen
op te sporen. Er bestaan hierover zeer veel theorieën; men kan ze tot een drietal
herleiden:
1. de vertellingen hangen samen met de verering van de spin als totemdier;
2. de spin, in het midden van zijn web, moet worden beschouwd als het symbool
van de levenwekkende zon;
3. deze vertellingen zijn ontstaan uit sympathie voor het kleine slimme diertje,
een sympathie die wij in alle literaturen terugvinden. In Europa is hij
vertegenwoordigd door de vos, de Vos Reinaerde in India door het kleine hertje,
in bepaalde streken van Zuid-Amerika door de miereneter en in Afrika door de
spin.
Prof. Hellinga, die uitvoerig studie heeft gemaakt van de Vos Reinaerde, helt nog
het meest over naar de derde hypothese. Zijn voornaamste argument is wel de sfeer
waarin deze verhalen worden verteld. Hierbij ontbreekt te enen male het totemritueel
of de ceremonie van de zonverering. De vertellingen hebben plaats op smakelijke
wijze in de huiselijke sfeer of althans in intiem verkeer. Tot voor kort kon men de
spinvertellingen slechts hier en daar verspreid vinden in de geschriften van onze
historici en folkloristen (Van Capelle, N.van Meeteren, pater Latour) en wel in de
Nederlandse vertaling.
Wij zijn tegenwoordig zo gelukkig een verzameling te bezitten van dertig
spinvertellingen van de hand van mevrouw Nilda Geerdink Pinto, die op verrassende
wijze de juiste toon heeft weten te treffen (Cuentanan di Nanzi). Tot de
allerbekoorlijkste behoort naar mijn smaak de vertelling ‘Nansi en Temekóe Temebè’,
die bestaat uit een kunstige aaneenvlechting van twee verhalen en wel niet door een
logische of psychologische associatie, maar eenvoudig door een stemming van
bijzonder aanstekelijke vrolijkheid. Dit verhaal heeft bovendien het voordeel dat het
ook in de Nederlandse tekst van A. Jesurun zijn losse luchtige charme
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heeft behouden. Ik meen dan ook niet beter te kunnen doen dan het hier voluit te
laten volgen:

Nansi en Temekóe Temebè
Op een keer, dat Nansi op het open veld rondliep, kwam hij langs een
tamarinde. Opkijkende, om te zien of er geen rijpe vruchten aan de boom
waren, die hij voor zijn vrouw zou kunnen plukken voor het bereiden van
tamarinde-water en tamarinde-pap, zag hij een man in de boom zitten. Het
gezicht van de man was bedekt met een doek, die van zijn voorhoofd tot
zijn knieën afhing, en hij was bezig pinda's te eten uit een bak op zijn
schoot. ‘Dat is zeker een vreemde geschiedenis,’ dacht Nansi, ‘maar laat
ons zien, of ik ook niet eens enige pinda's kan verschalken, zonder dat die
oude heer het merkt, zijn gezicht is toch helemaal bedekt.’ Stilletjes klom
Nansi de boom in en ging tegenover de pinda-eter zitten, die zijn komst
niet scheen te hebben bemerkt, daar hij met eten voortging. Nansi gluurde
in het bakje en zag, dat er nog veel pinda's in waren; hij wachtte totdat de
man in zijn hand uit het bakje haalde, en toen stak hij zelf de hand er in,
haalde een handvol pinda's er uit en begon te eten. En zo staken zij om
beurten de hand in het bakje, totdat er slechts één pinda over was. Had
Nansi zich nu tevreden gesteld met hetgeen hij reeds op had, en zich weer
uit de boom laten zakken, dan was alles goed afgelopen; maar hij stak de
hand in het bakje, om de laatste pinda er uit te halen. Hoe dat zo gebeurde,
begreep hij zelf niet, maar op hetzelfde ogenblik stak ook de man zijn
vingers in het bakje. De twee handen ontmoetten elkaar - en Nansi voelde
vijf vingers zijn hand omsluiten. Wat Nansi ook deed om zijn hand te
bevrijden, het hielp niet. Op het laatst begon hij de man te smeken, hem
los te laten. ‘Daar komt niets van in,’ zei de man. ‘Je hebt mijn pinda's
zitten opeten, zonder dat ik je er verlof toe gegeven had: nu kan ik je niet
laten gaan. Mijn benen kunnen mij niet langer dragen; daarom zal je mij
van nu af op je rug moeten meeslepen. Wij zullen voortaan bij elkaar
blijven. Klim uit de boom, en draag mij naar je huis.’ Hoe kwaad Nansi
ook was, hij was verplicht te doen wat de man vroeg, omdat hij de
overtuiging had, dat hij bij weigering met vijf sterke vingers zou worden
gewurgd. Zo klom dan Nansi uit de boom en sleepte zich huiswaarts. De
schrik van zijn vrouw, Shi Maria, en van haar kinderen, toen zij Nansi met
de man op zijn rug zagen binnenkomen, was niets, vergeleken bij hun
droefheid, toen zij hoorden, dat de man niet van plan was, Nansi's rug te
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verlaten. Maar ook dat betekende weinig bij hetgeen nog stond te gebeuren.
Toen het etenstijd was en Shi Maria het eten opbracht, dat zij heel lekker
had klaar gemaakt, om Nansi een kleine troost in zijn ellende te geven,
deed de man plotseling de mond open en zei: ‘Temekóe-Temebè!’ Op
hetzelfde ogenblik was het of zowel Nansi als Shi Maria en de kinderen
met lamheid geslagen werden; geen van allen kon een vin verroeren. De
man ging toen zitten en at zich de buik vol; slechts enkele ellendige
brokken liet hij voor de anderen over. Zo ging het dagen en dagen lang
voort. Dag aan dag werden Nansi en zijn vrouw en kinderen al treuriger
en magerder. Hoe bij de hand Nansi ook was, hij kon maar geen middel
verzinnen, om zich zijn metgezel van de hals te schuiven. Eindelijk sloeg
Shi Maria voor, om bij God te gaan, als de man goed in slaap was, en om
God te vragen, wat Nansi doen moest, om de last van zijn rug te wentelen.
De man was nauwelijks in slaap, of Nansi ging bij God, wie hij verzocht,
hem een middel aan de hand te doen, om de man kwijt te raken; want zijn
krachten begonnen zichtbaar af te nemen. God zei tegen hem: ‘Zodra de
man zegt: “Temekóe-Temebè” moet ge onmiddellijk het laatste woord
“Temebè” herhalen; dan zal het de man zijn, die machteloos wordt, zodat
ge hem zult kunnen doden. Maar let wel: op je weg naar huis zal je drie
vruchtbomen zien, een guyave, een zuurzak en een schopappelboom. Eet
geen van die vruchten, anders zul je in plaats van het woord, dat ik je
geleerd heb, de naam van de vrucht, die je gegeten hebt, herhalen.’
Welgemoed toog Nansi huiswaarts, maar al weer bedroog hem zijn
gulzigheid, evenals zij hem in de tamarindeboom parten had gespeeld; hij
bereikte nauwelijks de guyave-boom of hij nam er een vrucht van, en at
die op. Het is wel niet nodig te zeggen, dat alles gebeurde, zoals God
voorspeld had. Toen de man de gebruikelijke woorden had uitgebracht,
wilde Nansi het woord zeggen, dat God hem geleerd had, maar in plaats
van ‘Temebè’, riep hij: ‘Guyave!’ ‘Hoe is het mogelijk, dat je zo dom kon
wezen: ga maar weer bij God en vraag hem het woord te mogen weten,
dat je zeggen moet,’ zei Shi Maria, toen hij maar niet op het woord kon
komen.
Nog eenmaal ging Nansi bij God, die hem hetzelfde als de vorige keer
herhaalde, maar weer at hij onderweg een van de verboden vruchten; wel
was hij de guyaveboom voorbijgelopen, zonder een vrucht ervan te
plukken, maar hij bezweek voor de verleiding van een zuurzak; hij nam
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ervan en at van de vrucht. Dezelfde geschiedenis als met de guyave
herhaalde zich: Nansi riep ‘Zuurzak’ in plaats van ‘Temebè’. Nansi kon
zich de haren uit het hoofd rukken van kwaadheid, maar er viel niets anders
te doen, dan voor de derde maal bij God te gaan. Shi Maria wanhoopte
reeds: want zij wist, dat Nansi's gulzigheid hem er weer toe zou brengen,
een van de vruchten te eten. Dit begreep ook Nansi's jongste spruit, die
even bij de hand was als zijn vader; daarom zon hij op een middel, om bij
God te gaan met zijn vader, zonder dat deze er iets van merkte. Hij besloot
nl. de gedaante van een klis aan te nemen, en hechtte zich aan vaders broek,
toen Nansi weer bij God ging. Bij God komende, vertelde Nansi zijn
ongeluk. Met een flinke berisping, zoals hij zulks verdiend had, kreeg
Nansi voor de derde maal te horen, wat hij doen en voornamelijk wat hij
laten moest. Ook het zoontje hoorde alles. Wat Shi Maria verondersteld
had, gebeurde: Nansi at weer een vrucht: twee van de drie bomen ging hij
voorbij, maar de schopappels waren zó verlokkend, dat hij er een vrucht
van plukte en deze opat. Op etenstijd geschiedde weer hetzelfde; maar
toen Nansi riep: ‘Schopappel!’ schreeuwde zijn zoontje boven vaderlief
uit: ‘Temebè,’ en op hetzelfde ogenblik werd de man volkomen machteloos.
Nansi smeet hem op de grond en doodde hem. Maar inplaats dat Nansi nu
voldaan was, daar hij immers van de man bevrijd was, nam hij een mes,
sneed een stuk vlees uit 's mans lichaam en at het op. Nauwelijks was het
vlees in zijn keel verdwenen of zijn mond veranderde in een snoet, zoals
de varkens die heden ten dage hebben, want toentertijd hadden de varkens
heel mooie snoetjes. ‘Je hebt je verdiende loon,’ zei Shi Maria tot haar
man, ‘wie dreef je er toe, om van het vlees van die man te eten?’ Nansi
was zeer neerslachtig, zoals wel te begrijpen was: met zijn varkenssnoet
durfde hij nu alleen 's avonds laat of in de vroege morgen vóór het licht
was, uit te gaan, daar hij bang was, dat zijn vrienden hem zouden uitlachen.
Eens op een morgen wandelde hij aan de kant van een breed water, toen
hij daar dichtbij een varken zag, dat een mooie snoet had. Hij dacht bij
zichzelf: ‘Och kon ik ook zo'n snoet hebben!’ Meteen kwam de gedachte
bij hem op, om met het varken van gelaat te verwisselen. ‘Heer varken,’
zo begon hij, ‘wat lijkt dit water schoon en fris; een bad daarin zal lekker
zijn. Zou U niet een bad met mij willen nemen?’ ‘Waarom niet?’
antwoordde het varken. ‘Maar weet U wel, heer Varken,’ zo

Cola Debrot, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur

118
ging Nansi voort, ‘dat we, voordat we te water gaan, onze snoet moeten
afnemen, daar ik gehoord heb, dat water niet goed is voor de mond van
mens en dier?’ Daarop namen nu Nansi en het varken beiden hun snoet
af en gingen te water. Het water was zó fris, dat het varken naar het midden
zwom. Toen Nansi nu zag, dat vriend varken ver genoeg was, liep hij het
water uit, pakte de snoet van het varken, zette hem op, voordat het varken
aan land was en liep weg. Zo moest het varken de snoet van Nansi aandoen.
Van toen af is het, dat de varkens in de grond wroeten om de mooie snoet
te zoeken, die zij voorheen hebben gehad.
Men kan op de Antillen ook vele van de bekende Europese sprookjes tegenkomen.
En dat valt geenszins te verwonderen. Vrijwel de meeste Antillianen beginnen hun
leven met jarenlang buitenslands te vertoeven. Daar maken zij dan kennis met de
gewone Europese of Zuidamerikaanse verhalen. Zo is het van een gewezen matroos,
die inmiddels het avontuur had vaarwel gezegd, dat ik voor het eerst hoorde van
‘Dokter Alwetend’ en de ‘Nieuwe Kleren van de Keizer’. Ik herinner mij ook een
oude bootsman, die al zijn verhalen bouwde rond het bijzonder aantrekkelijk, maar
wel wat droefgeestig thema van de ‘zieltogende prinses’. Het is het verhaal van een
bloedbruiloft, waarbij de beeldschone bruid door de duivel in hoogsteigen persoon
wordt geschaakt. Dagen en nachten doorkruist de jonge echtgenoot bossen en
meergebieden, op zoek naar de beminde. Ten slotte vindt hij haar, aan de oever van
een langzaam voortvlietende beek, de ogen half geloken, de haren drijvende in het
water en ‘het hart met een dolk doorstoken’. ‘Aan de poort van de hemel zullen wij
elkaar weerzien,’ dit zijn de enige woorden die zij nog tot haar minnaar kon fluisteren.
De verteller beperkte zich daarbij niet tot de fluistertoon. De laatste woorden werden
door hem gezongen: ‘En la puerta del cielo nos encontraremos.’ In het Spaans, het
is dus duidelijk dat deze bootsman het thema van de bloedbruiloft, een bekend
zigeunerthema, in Venezuela of Columbia had opgedaan.
Behalve de ‘banderitas’ en de ‘sprookjes’ zouden wij nog verschillende andere
genres tot de volksliteratuur kunnen rekenen. Om te beginnen de populaire ‘dialogen’,
een vorm vooral in de
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mode gebracht door Tuyuchi met zijn stukken uit de dertiger jaren in het papiamentse
weekblad La Cruz, onder de rubriek ‘Conta Cuenta’ (vertellingen), waarin hij sociale
misstanden hekelde. Het zijn meer of minder sterk gepeperde twistgesprekken, de
laatste jaren niet zelden met een politieke achtergrond of strekking. Hiertoe behoren
eveneens de bekende dialogen in het humoristisch weekblad Lorito Real van de hand
van Oscar van Kampen, die ook of juist in de gevallen waar hij over de schreef gaat,
over een kostelijke humor beschikt.
Wij mogen tot de volksliteratuur ook rekenen de populaire songs, die sinds de film
vrij sterk in zwang zijn gekomen. Tot de prominente chanson-scheppers behoort ook
de heer Julio Perrenal, over wie men een bijzonder aardig opstel kan lezen in
Eldorado. Deze merkwaardige ‘persoon’ is weer een van die typische vormen van
mystificatie waaraan onze literatuur zo rijk is; hij heeft namelijk nooit bestaan. De
naam is de samenvlechting der namen van de drie jongelui die tekst en muziek hebben
samengesteld. Pierre Lauffer, de bekende dichter; René de Rooy, een Surinamer, die
onder tal van pseudoniemen zich een plaats verworven heeft in de Curaçaose
literatuur; en ten slotte Jules de Palm, van wie aan het slot van deze verhandeling
een verhaal wordt opgenomen ter typering van de Curaçaose schrijver. Het literaire
talent vindt uiteraard ook uiting in feestelijke toespraken, politieke redevoeringen
en stichtelijke sermoenen. Het zou de moeite lonen deze uitingen met een literair oor
te beluisteren; men zou dan inderdaad moeten toegeven dat er vaak grofheden worden
verkondigd, maar men zou evenzeer tot de verrassende slotsom komen dat vele
eenvoudige Antillianen van een grotere verfijning blijk geven dan men zou hebben
verwacht. Ik herinner mij een politieke vergadering in Antriol op Bonaire, waar een
der sprekers een toespraak hield, waarvan ik de aanhef hier in het Nederlands laat
volgen:
‘Dames en Heren, Het zal U niet onbekend zijn dat een spreker
verschillende middelen kan benutten om zijn gehoor aan zijn lippen te
binden. Hij kan het proberen met toezeggingen, hoe ongeloofwaardiger
des te aannemelij-
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ker, dat is de methode van de toekomstmuziek. Hij kan ook oude koeien
uit de sloot halen, hoe meer ze stinken hoe beter, dat is de methode van
de wrok. Hij kan de tegenstellingen toespitsen, hoe onverzoenlijker hoe
aantrekkelijker, dat is de methode van de haat. Zo stelt dan heden mijn
verstand de vraag aan mijn hart, dat niet altijd aanstonds gereed staat met
zijn antwoord; mijn verstand, dat helaas geen hogere opleiding heeft mogen
genieten dan dat van de lagere school afdeling A, stelt dus de vraag: hoe
zal ik mijn vrienden heden toespreken? Zal ik mij van mijn vriendelijke
zijde laten kennen? Of zal ik zo behendig mogelijk in troebel water vissen?
Of zal ik mijn klauwen tonen? Want zoals Salomo zei: er is een tijd van
lachen en er is een tijd van huilen. Of zoals het heet in onvervalst
Papiament:
con lo mi papia?
cu cara dushi?
cu alma sushi?
of cu unja di pushi?

Mijn vrienden, ik luister. Aan U is het antwoord.’
Een dergelijke aanhef draagt ongetwijfeld de kenmerken van een literaire creatie,
vooral wanneer men op de Papiamentse rijmen let, door mij onvertaald gelaten en
die de samenvatting ‘in a nutshell’ inhouden van wat zoal op demagogisch gebied
kan worden gepresteerd.
In bepaalde kringen wil men in de politieke toespraken uitsluitend zien een vorm
van lawaai, waarmede de spreker, bij gebrek aan redelijke argumenten, zijn betoog
of zijn gebrek-aan-betoog kracht tracht bij te zetten. Wie zal ontkennen dat dit motief
vaak genoeg een rol speelt onder de demagogen? Maar er zijn hier ook andere
drijfveren werkzaam. Bijzonder duidelijk spreekt uit deze speeches de behoefte,
zozeer eigen aan bepaalde zuidelijke volkeren, om zich uit te drukken in kunstige
zinswendingen, fraaie stijlbloemen en klassieke citaten. Het is aan deze pogingen
dat wij het bestaan te danken hebben van de Romeinse retorica. Bijzonder tekenend
in dit opzicht is het voorwoord dat C.M.
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Raphaela doet voorafgaan aan zijn verzameling van toespraken voor de hoogtepunten
van het leven, geboorte, huwelijk en dood (Brindonan na Papiamentu). ‘Dit boekje
is een werk,’ zo zegt daar de schrijver, ‘geboren uit het voornemen om allen te helpen
die met sympathie staan tegenover de moderne intelligentie.’ Ik wil niet beweren dat
de Brindonan van Raphaela literaire waarde zouden bezitten, want dat is stellig niet
het geval, maar zij vertegenwoordigen toch een van die tyische ‘worstelingen om
het woord’ en in dat opzicht is men zonder twijfel verplicht ze au sérieux te nemen.
Hij spreekt van moderne intelligentie, maar hij heeft de plaatselijke welsprekendheid
op het oog.
Na dit overzicht van de volksliteratuur, moge thans volgen een beschrijving van
onze kunstliteratuur.

Kunstliteratuur
De bloei van de volksliteratuur, die op het ogenblik ongetwijfeld in déconfiture
verkeert en langzaam overgaat in het genre populaire amusementsliteratuur, moet
men zoeken in de tijd van voor de emancipatie in 1863. Dit hangt allicht samen met
de verdeling van onze geschiedenis in twee perioden, die niet geheel gescheiden zijn,
maar zich toch makkelijk laten onderscheiden. De eerste periode pleegt men de
slaventijd te noemen; zij wordt gekenmerkt door het bestaan naast elkaar van drie
volksgroepen, de Afrikaanse, de Creoolse oftewel aan de tropen geadapteerde blanken
en ten slotte de vers uit Europa geïmporteerde blanken. Het Afrikaanse element is
verre in de meerderheid. De literatuur, hier als volksliteratuur bestempeld, is in haar
hoogtepunten in grote trekken Afrikaanse literatuur. De emancipatie is, zoals gezegd,
geen scheidingslijn, maar wel betekent zij de versnelling van een ontwikkeling die
reeds in het daaraan voorafgaande tijdperk in langzaam tempo bezig was zich te
voltrekken. Het betreft hier de vermenging van de drie volkeren, aanvankelijk strikt
gescheiden van elkaar door het gewoonterecht of de wetgeving van ‘apartheid’, die
gelijk U ziet niet zo'n nieuw instituut is als men wel meent. Wij krijgen vooral een
versmelting van het Afrikaan-
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se element en de geadapteerde blanke. Deze ontwikkeling van ex-Afrikaan en
ex-Europeaan heeft zich in het gehele Caribisch bekken voltrokken. Het is moeilijk
te zeggen wanneer men van een mengtype kan spreken, mede ook omdat het hier
niet alleen gaat om een biologisch, maar ook om een psychisch fenomeen. De
Cubaanse dichter Nicolás Guillén heeft eens opgemerkt: ‘wie niet van buiten
vernegert, vernegert wel van binnen’. Wetenschappelijk gesproken zou men beter
kunnen spreken van creoliseren, want wij hebben hier niet alleen te doen met een
proces van donker worden van de blanken, maar ook van opbleken van de Afrikanen.
Dit nieuwe type, dat vele Afrikaanse, maar ook vele Europese kenmerken vertoont,
zoekt een adequate uitdrukking, uiteraard liefst zo pittig mogelijk, voor zijn nieuwe
verlangens en strevingen. Het is met de opkomst van dit nieuwe volk dat de
kunstliteratuur haar intrede doet in de gebieden rond de Caribische Zee. Wij hebben
hier evenals met de volksliteratuur te doen met een verschijnsel dat zich in het gehele
Caribische bekken afspeelt. Het verschil dat zich hierbij voordoet, hangt samen met
de verschillende aard van deze kunstvormen. De volksliteratuur treft men aan op
vrijwel alle eilanden, ook de allerkleinste en de meest afgelegen. De kunstliteratuur
daarentegen beperkt zich tot de eilanden waar de beschaving een zeker peil heeft
bereikt. Wij kennen literaire centra op Cuba, Haïti, Santo Domingo, Jamaica, Puerto
Rico, Barbados, Martinique, Sta. Lucia, Trinidad en Curaçao. De kunstliteratuur is
in de Nederlandse Antillen in de eerste plaats een produkt van het eiland Curaçao,
in tegenstelling tot de volksliteratuur die een kind is van al de zes eilanden.
In het algemeen spreekt men van drie generaties. Hierbij dient te worden opgemerkt
dat de laatste twee eerder als twee scholen dan als generaties zich ten opzichte van
elkaar onderscheiden. Van een bepaalde gezichtshoek uit bekeken zou men eerder
van drie bewegingen dan van drie generaties mogen spreken, zoals uit het verloop
van deze beschrijving wel zonder meer zal blijken.
De eerste generatie wordt genoemd de romantische of de Spaanse school. Het is
niet moeilijk te begrijpen waarom deze auteurs zich in de eerste plaats van het Spaans
hebben bediend. Er be-
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stonden toen nog geen raffinaderijen van de Shell; de plantage Asiento bestond nog
grotendeels uit cactusstengels en werd uitsluitend door geitenfamilies bewoond. Het
Nederlands werd alleen gesproken door ambtenaars, enkele plantagehouders en
sommige vertegenwoordigers uit handelskringen, lieden kortom van wie men niet
kan verwachten dat zij zich aan zoiets als poëzie anders dan met de grootste
omzichtigheid zullen bezondigen. De personen met dichterlijke impuls moet men in
deze periode in de eerste plaats zoeken onder de politieke bannelingen uit de naburige
republieken, die op Curaçao de bestuurswisseling in hun land afwachtten om terug
te keren. Verschillende van deze Zuidamerikanen hielden zich onledig met het geven
van onderwijs, voornamelijk in de Spaanse taal en letterkunde, waaraan vrijwel steeds
ook een muzikale opleiding verbonden was. Ik voeg er dit met nadruk aan toe. Ik
kan mij een Zuidamerikaan niet zonder zijn gitaar voorstellen, waarmede hij zijn
ontboezemingen van lyriek - of zou men niet beter spreken van gitariek? - doet
vergezeld gaan. Het waren deze hoog-romantische personen, die onze grootouders
de omgang met vuurwapenen en de eerste beginselen van de dichtkunst hebben
bijgebracht. Tot de voornaamste representanten van deze school behoren de dichters
A.A. Wolfschoon (Poesías, 1894; uitg. A. Bethencourt, Curaçao), David M.
Chumaceiro (Crisálidas, 1898 en Adelfas, 1902; uitg. A. Bethencourt, Curaçao) en
Joseph Sickman Corsen (Poesías, postuum uitgegeven bij J.F. Kloosterman, Nijmegen
1914); de prozaïsten John de Pool, die zijn herinneringen heeft opgetekend in een
van de meest bekende boeken van onze literatuur, Del Curaçao que se va (Curaçao,
zoals het was; Editorial Ercilla, Santiago de Chile 1935) en B.A. Jesurun, die zich
voornamelijk als essayist verdienstelijk heeft gemaakt. Van zijn hand zijn o.a. bekend
de inleidingen tot het werk van Chumaceiro en J.S. Corsen. Dario Salas, die
ongetwijfeld eveneens tot dit literair sterrenbeeld behoort, heeft, behalve zijn twee
populaire romans Raúl en Josefina, ook verschillende gedichtenbundels uitgegeven,
waarvan mij een tweetal bekend is. In Memoriam en Rimas (beide uitg. Tipografía
‘La Moderna’, Curaçao 1911). Van zuiver literair standpunt bezien zou deze school
niet zo belangrijk zijn geweest
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als J.S. Corsen er niet toe behoord had; men zou de Spaanse school met name niet
van een zekere schoolsheid kunnen vrijpleiten. Haar representanten kan men eerder
dichterlijke naturen dan dichters noemen. Van prof. Van Praag, de hispanoloog, is
het bekende woord dat in iedere Zuidamerikaan een dichter schuilt. Waarschijnlijk
bedoelde hij een dichterlijke natuur, dichters zijn nu eenmaal zeldzaam. J.S. Corsen
is ongetwijfeld een dichter van kaliber en ongetwijfeld ook de minst typische
representant van deze school; hij is nog het minst romantisch, al heeft hij uiteraard
wel trekken met zijn tijdgenoten gemeen. Het is dan ook geen wonder dat B.A.
Jesurun, ingesteld op een half romantische, half symbolistische poëzie, hem zijn
kritiek niet heeft onthouden: ‘Hij had ongetwijfeld ook zijn feilen. Zo kan men in
zijn verzen soms een zekere stroefheid ontdekken, die de inspanning verraadt
waarmede bepaalde moeilijkheden moesten worden overwonnen, terwijl hij bovendien
niet altoos blijk geeft van goede smaak. Wij vinden derhalve in zijn werk naast
gedichten van een wonderbaarlijke schoonheid naar inhoud en vorm, ook composities,
die eigenlijk zijn pen niet waardig zijn.’
Ik zou hem het liefst noemen een lucide melancholicus. Wij hebben hier te maken
met een diepvoelend man, die zich niettemin voorgenomen heeft niet op de vlucht
te gaan, maar de dingen onder de ogen te zien en ze te nemen voor wat ze zijn. Zijn
genrestukken, die vaak de gebeurtenissen uit het gezinsleven tot onderwerp hebben
krijgen daarom niet zelden het karakter van ‘contes cruels’ zoals Villiers de l'Isle
Adam ze heeft geschreven; hij doorziet het echec achter de schone schijn. Kort
geleden werd uit de archieven een krantestukje van hem opgediept van 26 januari
1890, dat typerend is voor deze dichter. Hij vertelt daarin dat niets hem zozeer tegen
de borst stuit als het nevelige en mistige, het onheldere en verwarde. In verband
daarmede vertelt hij van een ongevaarlijke gek die hij heeft gekend. Ik laat hem zelf
aan het woord:
‘De arme gek! Zelfs zijn naam klinkt zonderling; ze noemden hem Martein Lopap.
Iedere dag opnieuw hetzelfde liedje! Hij staat 's morgens vroeg op en begeeft zich
op straat; het eerste woord dat hem ter ore komt, neemt hij onmiddellijk over. Laat
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dat eerste woord “horloge” zijn en daar staat dan onze vriend Martein Lopap met
een vinger in de lucht te zeuren van “horloge-lorlo-” totdat hij weer toevallig een
woord van een andere voorbijganger heeft opgevangen. “Zo is het”, heeft de
voorbijganger gezegd en de woordenreeks wordt thans uitgebreid tot:
hor-zoist-horlo-lozoist. Tegen de middag kun je dan zoiets horen dat klinkt als:
hor-zoist lang leve de soep wordt niet zo heet gedronken bedankt voor de attentie
mijn tante heeft een ruifrok. En wel te verstaan dit alles eindeloos gevarieerd. Ik
moet altijd weer aan Martein Lopap denken. Telkens als ik een van die
aaneenrijgingen van woorden zonder zin hoor of lees, troost ik mij met de gedachte:
“Kijk, daar zit Lopap weer op zijn praatstoel”.’ (Simadan, no. 1, januari 1950).
Behalve romantisch-realistische familie-anekdotes, heeft hij ook geschreven enkele
bijzondere fantasieën en allegorieën. Boven alles is hij de schrijver van het gedicht
‘Atardi’, waarin hij zichzelf heeft overtroffen.
Hij beschrijft daarin de beangstigende atmosfeer van de schemer op een wijze die
ongetwijfeld de goedkeuring van de zwaarmoedigste existentialist zou hebben
weggedragen.
Ik moge hier twee van zijn gedichten in vertaling laten volgen:

De afwezigen
Die dag klopte ik aan een deur. Zij maakten open.
Ik trad binnen. In de salon vond ik niemand.
Ik voelde mij droevig worden van eenzaamheid.
Aan een knecht, die voorbijliep, vroeg ik naar Jonker Liefde.
- Iemand van die naam, zo zeide hij,
hebben wij hier nooit gekend, maar ...
(en hij zweeg daarbij een poos
en hij hief daarbij de vinger)
is U verlegen om een smoesje,
dan roep ik wel de hoogbefaamde Jonker Kletskous.
- Alsjeblief niet, mijn beste. Dan maar liever Vrouwe
Vriendschap U zegt, mijnheer? - Vrouwe Vriendschap, zeg ik - Ach die, ja die,
die is gescheiden en heet thans Mevrouw
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het Verraad - Ik krijg zeker evenmin kans
het symbool van de trouw te zien - U zegt? - En evenmin Vrouwe Medelijden? - Zij is op reis gegaan en ik geloof vast, die keert niet weer.
- U wordt wel bedankt. Tot ziens - God zij met U. Dit zijn de dingen, die gebeurden,
toen ik de treurige moed had
te kloppen aan de deur van een hart.

Schemer
Het wordt mij droef te moede,
al weet ik niet waarom.
Ik zie de zon verbloeden
diep aan de horizon.
Spreekt hier een voorgevoelen
verward en onbestemd,
of slechts een niet vermoede
zwakheid van temperament?
Wij zien soms in 't verschiet
een pijn, nog ongeboren,
die aanzwelt tot verdriet
en alles zal verstoren.
Ook smeult het sintelvuur
van oude herinneringen
die in het schemeruur
zich nodeloos verdringen.
Hoe is het uit te maken
welke diepverborgen snaar
herinnering weet te raken
met haar verstild gebaar?
Wij raken doodeenvoudig
met angst vervuld voor 't zwart
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dat nadert, grauw en grauwer,
en ons bedrukt, benart.
Want boordevol gevuld
van pijn blijkt geheel ons wezen.
Wij zijn in nacht gehuld,
gehuld in waan en vreze.
De nacht duurt slechts één nacht.
Hoe lang kunnen nachten duren!
Wie weet wat ons nog wacht
in deze stille uren?
Een nacht duurt soms wel eeuwen,
hoe langzaam schrijdt hij voort.
't Is nodeloos gillen en schreeuwen,
wij worden toch niet gehoord.
Voordat zijn tijd is verstreken
kan veel treurigs zijn geschied.
Ook zij, die nog niet zijn bezweken,
storten des nachts in het Niet.
Bedenkt, zonder tegenspreken,
wij zijn kinderen des doods,
al lokt het glanzend teken
van iets schoons of oneindig groots.
Het wordt mij droef te moede,
al weet ik niet waarom.
Ik zie de zon verbloeden
diep aan de horizon.

Men moet J.S. Corsen ongetwijfeld beschouwen als een van onze beste auteurs. In
een ‘epistola’ aan een vriend heeft hij zijn eigen grenzen aangegeven. Zijn appreciatie
voor helderheid had ook haar schaduwzijde. Schaduwen en nevelen maken eveneens
deel uit van de wereld waarin wij, volgens de bekende uitspraak, ‘geworpen’ zijn.
De andere dichters en prozaïsten van zijn generatie hebben
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geen werk voortgebracht, dat in kunstwaarde kan wedijveren met de hoogtepunten
van J.S. Corsen. Niettemin moet men er zich voor hoeden hun activiteit te
onderschatten. Hun leven en werken zijn ongetwijfeld medebepalend geweest voor
de periode van vóór de eerste wereldoorlog, een periode die niet alleen door een
verfijning van beschaving werd gekarakteriseerd, maar ook, en misschien wel in de
eerste plaats, door een zachtheid en hoofsheids van zeden zoals men die zelden zal
aantreffen. Men vindt de charme van deze periode gedeeltelijk terug in de
herinneringen die John de Pool heeft opgetekend in zijn werk Del Curaçao que se
va (Curaçao, zoals het was).
Ik vertaal hier voor U de eerste twee pagina's van het vergeelde en beduimelde
exemplaar dat thans in mijn bezit is:
‘Waarlijk, men zou het leven van die dagen op Curaçao idyllisch moeten
noemen. Het droeg een patriarchaal karakter; men leefde vreedzaam en
aangenaam, men had maar weinig zorgen. Onze maatschappij bestond uit
een enkele grote familie, bijeengehouden door banden van verwantschap
of van bijzondere innige sympathie. Er bestonden niet anders dan intieme
vrienden en het was niet anders dan gewoon dat men er naar streefde
edelmoedigheid te betonen en elkaar wederzijds hulp te bieden en diensten
te bewijzen. Het was eenvoudig ondenkbaar dat men een vriend zou
weigeren borg voor hem te staan. Het zou als een blijk van
onbeschaamdheid zijn aangemerkt, indien men de treurige moed zou
hebben gehad een kwitantie te vragen voor een gekwijte schuld. Het
eenmaal gegeven woord gold voor oneindig meer dan getekende of
verzegelde documenten. Er waren mensen die maanden huur achterstallig
waren. Ik kan met naam en toenaam lieden noemen die gedurende twintig
jaar en nog langer huizen hebben bewoond, eigendom van onze familie,
zonder ooit op de gedachte te zijn gekomen ook maar een cent te betalen.
Jaren later, toen zeden en gewoonten waren veranderd, kwam ik een
ex-huurder van ons tegen; het was een protestant, maar hij vertelde mij
dat hij desalniettemin verschillende malen voor een “fuerte” (een
“rijksdaalder”) een mis had laten lezen voor de zielerust van wijlen mijn
vader, omdat deze nooit bij hem had aangedrongen om de huur te betalen.
Ik zal de meer of minder grote doeltreffendheid van dit systeem niet in
het geding brengen; ik wil mij slechts beperken tot de opmerking, en dit
zij gezegd met alle respect aan mijn ouders verschuldigd, dat deze
belangeloosheid in
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een bepaald geval zelfs tot het verlies van een belangrijk pand heeft geleid.
Het lijdt geen twijfel dat het leven van die dagen werkelijk op goede trouw
berustte. Het gezinsleven voltrok zich binnen de meest strikte eerbiediging
der gevestigde normen. Men had een diepe en oprechte eerbied voor zijn
ouders, zonder het theatrale element dat men zo vaak bij Latijnse volkeren
aantreft. De maaltijden werden op gezette tijden genuttigd in aanwezigheid
van alle leden van het gezin. Het was uitgesloten dat ieder op eigen houtje
zijn maaltijden zou gebruiken. De vader, aan het hoofd van de tafel gezeten,
leidde het gesprek en de moeder aan zijn rechter- of linkerzijde diende de
met zorg bereide spijzen op. En allen blevn op hun plaats zitten, totdat de
pater familias het teken tot opstaan had gegeven. De jongelingen moesten
tot hun vijfentwintigste jaar wachten op het bijzondere voorrecht dat hun
alsdan werd verleend, om in tegenwoordigheid van papá en mamá een
sigaret te mogen opsteken of zich aan alcoholhoudende dranken te goed
te mogen doen. Uiteraard werden een zeker aantal avonden in het jaar
besteed aan dansen en feesten, aan gezamenlijke wandelingen, bij voorkeur
bij rozegeur en maneschijn, en aan visites, opgevrolijkt met
gezelschapsspelletjes. Die avonden vormden een uitzondering, anders
bleven de meisjes thuis met de familie, onder elkaar of met kennissen die
op bezoek waren gekomen. De vrienden werden in de huiselijke kring
opgenomen, de meisjes besteedden geen bijzondere aandacht aan haar
kleding, hoewel het de gewoonte was dat 's middags toilet werd gemaakt,
zodat zij fris en proper voor de dag kwamen. Uit de feesten, wandelingen
en bezoeken kwamen de verlovingen voort. Men merkte onmiddellijk de
voorliefde die twee jongelieden voor elkaar koesterden en, indien men dit
liet begaan, was het omdat men geen bezwaar had tegen een officiële
verloving, die met de zekerheid van eem mathematische berekening hierop
zou volgen. Maar hadden de ouders bezwaar, dan verzochten zij, met
inachtneming van alle nodige vormen, de jongeman hun huis niet langer
te frequenteren. Zoiets gebeurde hoogst zelden, daar men er zich wel voor
wachtte sociale band en aan te knopen met personen tegen wie later
bezwaren zouden kunnen rijzen.’
Wanneer de Nederlandse generatie of de generatie van De Stoep optreedt, behoort
de zacht ironisch gekleurde idylle, waaraan De Pool zijn hart had verpand, alweder
tot het verleden. De Stoep gaat voort waar Joseph Sickman Corsen had gedraald.
Men kan De Stoep veel verwijten, maar niet dat zij voor de schaduwen en
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grondmisten zou zijn teruggedeinsd. Integendeel, bepaalde critici hebben deze
generatie beschuldigd van ‘lopapisme’, een begrip dat aan de Lopapfiguur van de
oude Corsen is ontleend. De oude Corsen is de grootvader van Charles Corsen, die
een belangrijke rol speelt in de groep van De Stoep.
Naast essentiële oorzaken zijn er ook meer toevallige die tot de bloei van dit
tijdschrift hebben bijgedragen. De komst van de olieraffinaderijen zorgt om te
beginnen voor een vrij groot Nederlands publiek. Het wordt niet alleen gerekruteerd
uit de employés van de Shell, maar ook en misschien vooral uit het ambtenarencorps,
dat eveneens een grote uitbreiding heeft ondergaan. Een tweede omstandigheid die
de oprichting van De Stoep in de hand heeft gewerkt, moet men zoeken in de
oorlogshandelingen, waardoor het moederland van de overzeese rijksdelen werd
afgesneden. Ten slotte waren de Antillen en Suriname de enige gebieden waar het
rood-wit-blauw wapperde. Het blad De Stoep was dan ook niet in de eerste plaats
als een Antilliaans blad bedoeld. Zijn eerste functie was die van een blad van de
Nederlandse letterkundigen in ballingschap of in de ‘verstrooiing’, zoals men het
met een bijbelse term placht uit te drukken. Men mag misschien ook spreken van
Nederlandse letterkundigen tout court, want de redactie plaatste ook werk van
letterkundigen, die in Nederland waren gebleven, voor zover zij die althans vermocht
te bereiken. Naast de algemene waren er ook bijzondere omstandigheden die de bloei
van de Nederlandse school in de hand hebben gewerkt. In de eerste plaats moet dan
hier worden gewezen op de aanwezigheid op Curaçao van de medicus Ch.J. Engels,
in de wandel kortweg dokter Engels genoemd.
Als ik deze dichter-arts, die ook nog de muziek en schilderkunst beoefent, met
enkele woorden zou moeten karakteriseren, dan zou ik zeggen dat hij in de eerste
plaats wordt geobsedeerd door een ‘horror vacui’. Waar hij een leegte of een
afwezigheid ziet, gordt hij zich aanstonds aan om deze te vullen. Hieruit is zijn
activiteit op zo verschillende gebieden, vooral het artistieke, te verklaren. De Spaanse
school had ook een intiatiefnemer gekend, in de bekende uitgever Agustin
Bethencourt, maar Engels had nog twee belangrijke omstandigheden te zijnen gunste.
Hij
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kreeg ten eerste de bijval van de Nederlandse letterkundigen in de verstrooiing.
Bovendien kreeg hij ook steun in zijn onmiddellijke nabijheid. Wij kunnen noemen
de medeoprichter van De Stoep, de dichter Frits van der Molen, de essayist H. de
Wit, verder de prozaïst Wim van Nuland (pseudoniem voor pater Michael Möhlmann
o.p.) en de cariboloog Johan van de Walle. Uit de periferie van het blad kunnen wij
nog noemen Eduard Elias, die toen reeds de grappig-mistroostige stijl van zijn latere
‘Praetvaeria’ beoefende en de nieuwsgierige dr. Johan Hartog, op zoek naar de laatste
snufjes op cultureel gebied, destijds redacteur van een der vooraanstaande plaatselijke
dagbladen.
Men spreekt gemeenlijk over De Stoep alsof de literaire produktie van deze periode
en uniform beeld zou opleveren. Dit is geenszins het geval. In De Stoep zijn ten
minste drie groepen vertegenwoordigd:
1. de Nederlandse letterkundigen in de diaspora. Zij vertoont hetzelfde beeld als in
het Nederland van die tijd, zij het dan ook iets minder gevarieerd. Het gaat hier om
een literatuur met een hoog gemiddeld peil, weinig hoogtepunten en nog minder
verrassingen;
2. de surrealistische groep, tegenwoordig ook wel ‘experimenteel’ genoemd, bestaat
uit Antillianen en gecreoliseerden of in het proces der creolisering verkerende
Europeanen (excusez moi du peu!). Ik kan hier volstaan met de meest bekende namen
te noemen: Luc Tournier (pseudoniem van de reeds hierboven genoemde medicus
Ch.J. Engels), Charles Corsen, Tip Marugg, Oda Blinder (pseudoniem van Yolanda
Corsen, zuster van Charles Corsen en dus eveneens een kleinkind van de oude
Corsen). De laatste behoort tot het geslacht der dichteressen die in wezen maar één
thema kennen, het smachten naar een geliefde die nimmer zal komen.
Zij behoort dus in het gezelschap van de vrouwenfiguren, in Nederland
vertegenwoordigd door Hélène Swarth. Ik laat enkele verzen van haar volgen, die
naar mijn inzicht tot het beste behoren dat De Stoep heeft gebracht.
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1
Geronnen moed
heb ik gevochten
gezocht een
doelwit voor mijn
stollend bloed.
Ik nam in trotse
wanhoop mee
een hand vol leegten
als trophee.

2
Dwazen hebben zich
verbrokkeld
in het lamplicht
van mijn zwijgen
waar mijn woede
zich zal verlossen
gaat door verborgen
troost
mijn liefde onder.

3
Deze miniatuurwereld
voor de drempel van je
gesloten deur...
en dit blind vermaak
met effecten
in vogelvlucht
naar losse verten.

4
Geschonken heb ik
mijn stille hoop
door vrees geboren,
laat me liefste
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als het kan
je wrede passie
toebehoren.

5
Als deze nacht
mij doden zal
als al
dit weten mij zal
bedekken
vind ik je terug
in het niet-zijn
van mijn bestaan.

Vooral de laatste twee regels van het eerste vers (‘een handvol leegten als trophee’)
zijn voor mij onvergetelijk.
Het surrealisme van De Stoep vertoont aanmerkelijk verschil met het surrealisme
van een andere Antilliaanse groep, en wel die van de Franse Eilanden. Vergelijk
maar eens Charles Corsen uit Curaçao met Aimé Césaire uit Martinique. Bij Charles
Corsen gaat het om het uitzingen van zijn ‘metaphysische ziel’, Aimé Césaire is
raciaal ingesteld, hij kent alleen zijn ‘negerziel’. Tip Maruggs poëzie staat dichter
bij de Duitse ‘Gehirnpoesie’. Luc Tournier is, gelijk gezegd, het pseudoniem van
Engels met zijn ongewone ‘horror vacui’; men kan deze eigenaardigheid ook in zijn
gedichten terugvinden; hij vult ze zo vol beelden, liefst met een schizoïde inslag, dat
er geen ruimte voor ze overblijft om te kunnen ademen. Waar hij slaagt, ontstaat een
zeer bijzondere en eigen poëzie. De gedichten van Frits van der Molen, die eveneens
in het ‘proces der creolisering’ verkeren, vertonen nog duidelijker hun Nederlandse
oorsprong.
Ik moge hier enkele verzen van deze dichters laten volgen. Van Frits van der Molen
wordt hier aangehaald het bekende gedicht, waarin hij ‘Marie Pompoen’ bezongen
heeft, uit de tijd toen deze wijk nog niet gesaneerd was en een naam als
openluchtbordeel had hoog te houden.
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Marie Pompoen
Er schuilt gevaar, de lucht is rauw
Uw naam is lichtekooi. O Vrouw!
Uw fluisteren bij den avondwind
zijn wij nooit moe en welgezind.
Uw lippen rood, Uw lichaam veil,
zo gaan wij zingend onder zeil.
Marie, Marie, Marie Pompoen
wat zijn Uw ogen dierlijk groen.
Uw lichaam staat in volle bloei
ik neem de riemen en ik roei
met U de zee in naar een land
waar 't bijten goed is in het zand.
Marie is Nectar zoet en Ambrozijn.
Haar nasmaak bitterheid en pijn.
Genesis: Adam, Eva en de slang.
Hoe zacht is der hetaeren zang!
Ik vergeet het niet, mijn leven lang
dat zingen van Uw zoetste zang
en toen ik in Uw ogen las
zag ik het dier, Marie en ras.
Gij geeft Uw lichaam licht, Marie,
Uw gezicht is een gedicht, Marie.
Uw lichaam veil, Uw lippen rood.
Zij doen soms denken aan den dood.
Op de vlakte van Marie Pompoen,
strooien de meisjes haar fatsoen
O bloemen op de vuilnisbelt!
O liefde met of zonder geld!

De volgende drie gedichten, met hun fonkeling van verwaarloosde edelstenen, behoren
m.i. tot het meest geslaagde werk van Luc Tournier.
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De zee
De zee, die zonder zonde is,
heeft leven, heeft livrei en vis;
zij is gekleurd met duizend ogen,
nooit bedachtzaam, steeds bewogen.

Kleine non
Zij heeft een somber kleed
te breed om in te sterven
te sleet om te beërven;
zij is de kleine non
een rouwdag in de zon.

Venezolaanse ezelman
Achter de ezel gaat de man
die met stok en hoed
in oude, eeuwige kleren
de toppen van bergen groet.
Als een haar op een huid
staat altijd schuin
de man achter d'ezel
in Gods wolkentuin.
Ik verwacht, dat vogels
van watervlokken
eens de man zullen bespelen,
met gefluit in de hemel lokken.

Van Charles Corsen, ook wel genoemd de jonge Corsen, schrijf ik hier een drietal
sonnetten over, ontleend aan de cyclus die ik reeds aan het begin van dit exposé heb
vermeld, ‘De liederen van Aurora en haar vijftiental tranen’.
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1
18 jaren had Aurora, toen ik haar voor het
eerst aanbad, - ik was toen klein en
gierig met mijn kussen; en zij nam meer
dan ik geven kon!
Nu ben ik groot en kijk neer op de kikkers;
toen waren zij voor mij machtige spoken en
haar lippen een gedurfd avontuur met mijn
maag van streek als dessert!
Ik heb mijn snor voor je laten groeien
en links op mijn borst heb ik een jaap.
ik heb nu een air van: moest je eens weten
en bekijk de vrouwen van onder naar boven,
maar mijn hart is gebleven, in de korf
van je kus!

2
wanneer komt de slaap mij verlossen, ik
zie haar beeld enorm geprojecteerd; mijn bed ruikt naar het gerucht van tongen
die spitsig zijn, maar o zo ver van mij.
ik heb haar handen in die van mij gehouden,
ze waren warm en beloofden mij veel te veel,
de glooiing van haar nek was als een ruisende,
een oorverdovende waterval;
wat kant, een strik, ik hield ze vast met
klamme koude vingers, haar haar een zwart
tafreel in goud; - de schemer sloot mijn
doffe starre ogen; ik vroeg naar meer
of was het nu al te
laat?

Cola Debrot, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur

137

3
de maan beweent de fijt van mijn vingertoppen
en haar tranen druppelen op het verlaten strand. ik ben moe en nat - en lig hier maar
op haar te wachten.
eens kwam ze hier voorbij, toen ze naar de
vroegmis ging, - met paarse lippen, vet en
uitnodigend - een wolk van lavendel, een
zware mist van mijn geluk. nu is ze een vrouw, ik heb haar jarenlang
gemist, - maar ik hou haar vast, hier,
hier diep van binnen als een vreemde
wonde, een rauw gezwel van hunkering en
van liefde, - ik wacht nog steeds en
steeds ook schreit de maan!

Charles Corsen behoort zonder twijfel tot de rasechte dichters, maar of zijn beloften
in vervulling zullen gaan, hangt van zoveel factoren af dat wij ons beter niet aan een
voorspelling zullen wagen. Het werk van de surrealisten is niet gemakkelijk
toegankelijk, het ligt verborgen in de jaargangen van De Stoep. Van Luc Tournier
verscheen in de Cederreeks van J.M. Meulenhoff de bundel Orewoed (1948).
3. De derde groep, die zich onder de Stoep-schrijvers laat onderscheiden, zou ik
realistisch willen noemen. Hiertoe behoren de prozaïst Wim van Nuland (pseudoniem
van pater M. Möhlmann o.p.) en de essayist Hendrik de Wit. Van Nuland schrijft
met voorliefde over personen die wij in navolging van de bekende film van Buñuel,
de ‘vergetenen’ zouden kunnen noemen. Hij schrijft over ongeneeslijke zieken die
worstelen met hun ziekte als Jacob met de Engel; over oude vrouwtjes die maar
voortbabbelen over een verloren liefde, terwijl ook de herinnering reeds is
vervluchtigd; en ten slotte over de verwaarloosde jeugd die niet
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op moederlijke liefkozingen maar op goed aangebrachte stompen wordt getrakteerd.
Ook van De Wit kan men het niet anders dan betreuren dat hij de literatuur vaarwel
heeft gezegd. In De Stoep heeft hij verschillende verdienstelijke essays geschreven
(o.a. ‘de Muze en de Zondebok’), waarin eenzelfde bezorgdheid, zij het ook in andere
vorm, spreekt als in het werk van Wim van Nuland. Van Nuland is niet vrij te pleiten
van een impressionistische uitbundigheid en De Wit niet van een zekere journalistieke
oppervlakkigheid.
Beter dan met omschrijvingen, die in dit geval toch enigszins vaag moeten blijven,
kunnen de kwaliteiten van het schrijverschap van Van Nuland worden aangetoond
door een van zijn ‘Curaçaose Portretten’ hier te laten volgen:

Norma
Haar huis staat op een klip: dat huis van uitgeslagen, bruingeverfde
benzineblikken, daar woont ze. Je moet er heen over de scherpe punten
van de rots en als je dichtbij komt, klaagt heel het huis in de wind: dat zijn
de blikken, die als roestige schubben eentonig tegen elkander rammelen.
Norma hoort dat niet eens meer, ze is er zo aan gewend. Na schooltijd kun
je haar binnen vinden, moederziel alleen, met een halve kokos tussen haar
knieën, waar ze met een tinnen lepel het witte vlees uitsteekt. Ze zit alleen
midden in de rommel van lompen en vodden en ongewassen vaatwerk en
om haar heen klaagt het huis.
Waar is je moeder? Moeder is er niet.
Waar is ze dan? Ze is gaan werken.
Wat voor werk? Kleren wassen.
Wanneer komt ze thuis? Vanavond.

En Norma buigt zich weer over haar kokosnoot, alsof ze alleen was. De
eenzaamheid is haar paradijs. Ze steekt haar kokosnoot uit met een tinnen
lepel en daarna gaat ze op de drempel zitten met haar pop, om de trieste
eenzaamheid van het rommelhok te bevolken met het liefste, dat ze zich
dromen kan. Die pop: dat is een onherkenbaar gedrocht. Een donkere fles
van Heineken's bier, en de kurk houdt enige flarden uitge-
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rafeld touw in de hals geklemd. Dat is de pop van Norma: een buik en een
hals en haren. Maar ze zit bezorgd gebogen over dit gebrek aan al wat
menselijk is, haar ogen glinsteren opgetogen als over de bekoorlijkheid
van een lief kind en haar hart is moederlijk genoeg om die mismaaktheid
met des te groter liefde te balsemen. Nu moeten alle ongewijde blikken
en spottende lach verre blijven, want in deze eenzaamheid groeit het
wonder van een lief leven uit een harde, zwarte bierfles. Ze kamt de haren
van haar kind, de witte, stugge touwvezels, met een gebroken kam. Op
haar linkerhand, als op een donzen peluw, zo teder en strelend getorst,
liggen de ineengekluwde strengen, die zich moeizaam ontwarren laten
onder het trekken van de haveloze kam. Dit is een werk van veel geduld.
Maar ze doet het ernstig, zoals ze haar grootmoeder Paulina heeft zien
doen, die de stugge, zwarte haren van de buurvrouwen uitkamt voor tien
plak. Ze kamt, ze trekt, ze voelt het aan haar hart, als ze denkt, dat het pijn
doet zo te trekken, en ze zegt, dat het nog maar even duurt en dat haar kind
er dan lief uit zal zien, met haar mooie vlechtjes. Ze zet het hoofdje recht
en ze kamt, met zoete listen alle pijnlijke hindernissen overwinnend, die
als weerbarstige knopen in de vezels zitten. Ze kamt met gefronste
wenkbrauwen en behoedzame kracht, tot eindelijk alle haren ordelijk en
recht naast elkander gespreid in de schelp van haar hand liggen. Daar breit
ze dan twee stijve rechtstaande staartjes uit, beide afgebonden met een
rafelig strikje van paars goed. En daarmee is het dagelijks toilet van haar
kind gemaakt, van haar troost, van het enige wezen op de wereld, waar ze
openhartig mee is. Want ze is gesloten voor iedereen: voor haar vader en
moeder, die haar vijanden zijn, en voor alle kinderen, de vreemden
evengoed. Want hoe kunnen die beter wezen? Maar voor de pop opent ze
haar hart, ontrolt ze al die weke plekken van haar wezen, die ze als een
egel met stekels tegen haar aanvallers verdedigt: haar tederheid, die
eenzaam is in deze wereld van verruwing. Haar dromen over al het schone,
dat de werkelijkheid niet geeft. Haar verdriet om al het leed, dat zij
verduurt. In het harde blinken van de donkere fles gaat een wereld open,
waar het beter voor haar is. Dat is de troost, die de pop haar geeft. Dat is
de taal, die zij spreekt. Ver wuiven palmbomen aan een blauwe hemel en
daarvóór is het land waar alles goed is. Daar rijpen de mango's boven haar
hoofd en eten witte duiven uit haar hand. Daar speelt zij in de schaduw
van de tamarinde met een grote hond, die zijn kop over haar heen legt, als
ze gaat slapen op een dik tapijt van gebruinde lovertjes.
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Daar zijn de kinderen stil en goed als haar pop en vlechten kransjes uit
rode en gele kamperfoelie. Daar is een moeder in het huis, die zingend
haar werk doet, en die haar binnen roept en over het voorhoofd strijkt en
zegt: Kom vlug zitten kind, en eet je funchi. Daar! Waar is dat goede land?
Vóór de verre palmbomen. De pop vertelt het haar, ze ziet het in het blinken
van de fles, waar zij bol ombuigt naar de smalle hals als de hemelkoepel
van een betere wereld. Zo gaan haar eenzame uren voorbij, totdat de
werkelijkheid, het harde, meedogenloze leven weer over haar heen valt
met de thuiskomst van haar moeder. Die breekt zich lawaaierig en
onbesuisd een weg door de deuropening, waarin het kind zit en niet opzij
gaat. Binnen valt ze op een stoel en haar heftige stem jaagt de pop in de
hoek en Norma aan de arbeid. Het houtkoolcomfoor aanwaaieren met een
oude krant, roeren in de funchi en uien bakken: net als gisteren, net als
iedere dag, begeleid door de schreeuwende stem van haar moeder, die
commandeert en standjes geeft en klaagt over haar hondenleven aan de
wastobbe. Ze hangt over haar stoel en rookt een lange, zwarte sigaar, die
ze aanstak aan de walmende vlam van de olie-pit. En Norma scharrelt
maar, zo'n klein en dapper kind! Het kijven van haar moeder, dat al haar
doen en laten aanblaft, ze hoort het niet eens meer, dat schampt op haar
af. Ze doet het werk met dezelfde rust als ze het vlees van haar kokos
uitsteekt. De eenzaamheid, is haar domein, ook in dit tumult. Maar nu is
die eenzaamheid niet de schaal, waarin de wondere waterbloemen van
haar schone dromen bloeien, het is haar pantser, waarmee de ze aanvallen
van het leed weert. De funchi komt geel en klontig uit de pan. Ze eten vis
en uien. Hun handen zijn zwart en glimmend, en er zitten kruimels funchi
aan hun mond. Hun kauwende kaken malen in het licht van de olielamp.
Het is stil. Het eten heeft zelfs de stem van de moeder gesmoord, en ook
de wind houdt zijn adem in. Hij schijnt verrast door de stilte in het huis ...
Och, dit razen van haar moeder is nog ongevaarlijk: dàt doet geen pijn.
Ze heeft wel wat anders te verduren. Het verschrikkelijke komt pas later.
Later in de nacht, als ze op haar vodden ligt en de nachtwind eentonig aan
de blikken schubben van hun woning morrelt. Dan sluimert ze licht als
een haasje, om wakker te schrikken door het struikelen van zijn voeten
over de ruwe punten van de klip. Dat komt de verschrikking als voor een
noodweer, dat rommelend aanzet, dan krimpt ze, plotseling klaar wakker,
ineen. Daar komt hij! Een schop tegen de houten dorpel van de deur doet
het huis schudden, en log als een beenderloze vleesmassa ploft hij naar
binnen. Haar vader!
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Een ogenblik zit hij op zijn stoel. Een zwarte reus. En zijn dronken kop
waggelt heen en weer, suf en wezenloos, alsof hij diep over iets nadenkt.
Maar dan heft hij zijn hoofd op naar de vrouw, moeizaam of het van lood
was, en zijn stentorstem begint te bulderen, machtig, dat het blikken huis
er van dreunt. Haar verleden, alles wat er aan schandelijks en
hemeltergends wil oprijzen, in zijn kokende kop. Het kind, dat hij niet het
zijne noemt en dat hij met de gemeenste bedreigingen bestookt: alles braakt
hij uit met een geweldig, daverend neusgeluid, dat nu eens huilt om het
onrecht, waarvan hij zich het onschuldig slachtoffer waant, dan weer brult
van razernij en van begeerte om zich te wreken. De vrouw zit in haar hoek
en zuigt onverschillig aan haar zwarte tabaksteel. Ze kent dat: het is niet
de eerste keer, God bewaar me! In ieder geval weet ze wat het beste is:
laat hem maar razen. Dat gaat wel weer over... of het wordt nog erger, ook
dat is mogelijk. Het zakt van zelf. Kijk, daar gaat hij al. De roes wordt
hem de baas, zijn gehuil dooft uit in onverstaanbare klanken als een lamp
zonder olie, het smoort in zijn handen op het tafelblad, waar zijn hoofd
op slaapt. Het rossige licht van de olielamp ligt warm over de ellende. De
ebbenhouten kroeskop op tafel, de kleren over de vloer, de vuile potten
en kommen. In de hoek ligt het kind. Het lijkt te slapen, maar het waakt
met dichte ogen, koortsachtig gespannen op ieder geluid van de
verschrikkelijke man, nog geen meter van haar af. En de vrouw, die op
haar stoel zit en rookt en wacht. Dit was nog maar een begin. Buiten is
het nacht en stroomt de wind langs het huis: de blikken ontwaken uit hun
slaap en rumoeren wanhopig tegen elkaar. Dan, of een nieuwe demon zich
in hem oprichtte, rijst de man uit zijn verdoving. Zijn hoofd verheft zich
van het tafelblad als een zwarte zon, die opgaat. Hij spreekt woorden tot
de vrouw, vreemd beheerst. Het zijn vragen. Maar vragen, die haar tergen
moeten. Schandelijkheden, waarvan hij haar bekentenis wil. Als messteken
plant hij die vragen in haar vlees, hij trekt het bloed uit haar nagels. Zij
zwijgt! Zij zwijgt! Als een muur staat haar zwijgen voor zijn wil tot verzet.
Goed! Hij zal die muur omver halen. Hij weet niet wat hij wil, maar hij
wil haar razernij: razend moet zij zijn, om zijn razernij nog razender te
maken. Hij dreunt en dondert de schunnigste taal wijd over de klip. De
anderen moeten het horen, dat breekt haar geduld. Hij stookt: als vlammen
zijn zijn woorden, als een wild en schrijnend vuur. Ha, hij ziet het in haar
ogen, die gloed: hij wint! Hij ziet het aan haar wezen: haar bloed begint
te koken. Met het sarcasme, dat als een brede stroom vloeit uit zijn
grijnzende mond, spoelt haar laatste zelfbeheersing weg. Zij ant-
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woordt! En als een stormwind grijpt hij dit smeulen aan, en blaast de
woorden, die hij haar afperste, aan tot een hel en laaiend vuur. Nu staat
zij over hem als een furie, als een brandende fakkel. Haar schelle stem
giert hoog boven het duister bazuin van zijn geluid. Hij beukt met zijn
vuist op het wankele theeblad. Het kind krimpt ineen op haar bed. Dan
staat hij waggelend op, zijn handen zoeken naar geweld en onder het
gekletter van brekend aardewerk, richt hij de bekende ravage aan onder
het armetierig huisraad bij het raam. Nu hoeft hij zich nog maar om te
draaien en te buigen. Norma gilt van angst onder zijn stinkende adem en
bloeddoorlopen ogen. Hij grijpt haar in de haren en schudt en brult, dat
hij zich aan haar vergrijpen zal. De volgende morgen zit ze als een schuw
konijntje tussen al de andere diertjes. Ze maakt ook zoveel mee in haar
leven. Maar wie weet dat hier? Onverzorgde krulletjes tieren als onkruid
om twee grote, schichtige ogen en ze trekt met haar mond. Zij heeft een
gekke trek om haar mond. Voor het overige zit ze netjes in de bank met
haar armen over elkaar, van 's morgens tot 's middags: je hebt er geen kind
aan, denkt die grote, die voor de klas staat en naar haar kijkt. Maar daar
is ook alles mee gezegd. Het is een onbegrijpelijk kind, een klein graf van
geheimen. Neen, ze is niet naar de kerk geweest. En wanneer ben je voor
het laatst gewassen? Maar je komt het niet te weten: alles blijft verborgen
achter zenuwachtig trekkende lippen en ogen, die schuw ronddwalen, als
zochten ze een weg, om te ontvluchten. Ze kàn ook niet zijn als de andere
diertjes, daarvoor heeft ze tè veel meegemaakt. Ze speelt niet mee, ze is
als een vreemde. Ook op school is ze in de eenzaamheid. Maar een
eenzaamheid om te bekomen, om uit te rusten. Een stilte, waarin haar
verlangen rijpt naar die andere eenzaamheid van 's middags met de pop.
Zo wacht ze de schooluren door, de armen over elkaar, gepantserd met
wantrouwen tegen iedereen, omdat niemand beter kan wezen dan die twee,
die haar zó na staan en die zo slecht zijn. Haar pop rust in haar handen,
haar handen rusten op haar knieën en haar hoofd is er over gebogen. Als
een groot en zuiver oog is de bolle wending van het glas, klaar en glanzend,
groot van vertrouwen. En daartussen in schuift het troebele, bloeddoorlopen
oog van haar vader, waar ze met afgrijzen inkeek gisteravond, toen hij
zich boog over haar bed. Zo is alles om haar heen, zo donker, zo troebel
en broeiend. Dat is het leven, waar ze voor beeft, en dat van alle kanten
op haar aandringt. De mensen, die haar omringen, zijn zwart en glimmend
van het zweet in hun gore nethemd, onder hun misvormde hoeden. Ze
schreeuwen en
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zingen met schorre stemmen. Ze dobbelen en slaan op de kist. Ze drinken
uit flessen, die naast hen staan en vechten, ofschoon ze niet meer op de
been kunnen blijven. Ze zijn allemaal hetzelfde: haar vader en moeder en
allemaal. Zwarte wolken, die haar omgeven en die haar benauwen. Het is
het leven van het boze oog, de duisternis van de ellende, die haar schuwe
ogen tevergeefs zoeken te ontvluchten. En er is geen andere uitweg dan
de glanzende ziel van haar fles, een weg, die ze alleen in haar dromen kan
gaan en waar de werkelijkheid haar altijd weer vanaf sleurt. Door het oog
van haar pop ziet ze het geluk. Dat is de poort van het paradijs, waar ze
voor moet blijven staan, maar waarvoor ze het zorgeloze leven ziet dartelen
in glas-helder licht. Dit spiegelbeeld van het geluk is voor háár: in het
bolle oog van de fles, de bolle spiegel van de lucht, en het gouden oog van
de zon in de zilveren spiegel van een vijver. Zie, witte lammeren drinken
aan zijn groene zoom en een pauw ontvouwt boven zijn weerkaatsing de
waaier van zijn staart. Onder bloesemende bomen zingen witte bruidjes
en dansen hand in hand. Hun voetjes wippen in het gras en in hun
waaierende sluiers sneeuwen roze rozeblaadjes. Zwaar zeeft het zonnegoud
door het donkergroene lommer en glasblauw is de hemel daarboven. Dit
is het paradijs. Hier moeten de mensen beter zijn. Ziet ze daar geen gezicht?
Het is haar eigen gezicht, maar het is anders nu, weerkaatst in de ziel van
de fles. Het is vrij van duisternis, het is glanzend en enkel licht. Het is het
spiegelbeeld van het geluk. Dit gezicht durft tot de mensen te gaan, die
daar wandelen en lachen en beter zijn. Daar gaat ze heen onder de bomen
en er is een moeder, die haar armen naar haar uitstrekt. Haar gezicht is
warm in de warme handen en ze ziet in ogen, die groot en glanzend nabij
de hare zijn. Maar ze beeft niet en haar ogen zwerven niet weg naar
eenzame verten, want ook die ogen zijn het spiegelbeeld van het geluk.
En die borst is zacht. Daar kan ze rusten zonder zich te stoten aan de steen
van het leed. Mijn God, dit geluk! Zou dat de liefde zijn, die ze geeft aan
haar fles, maar die ze nimmer ontving? Ze droomt op het bolle, spiegelende
glas, totdat haar moeder al die schoonheid overhoop loopt, als ze het huis
instormt en zich laat vallen op een stoel. Die nacht was het te ontzettend
om te verduren. Als razende beesten grolden en krijsten zij tegen elkaar
en toen vlogen ze op elkander in. Norma zag de geklauwde vingers van
haar moeder en haar verwrongen gezicht. Ze gilde van angst. En toen ze
in haar hemdje de deur uit slipte, om naar haar grootmoeder te gaan, liep
haar vader moeder achterna om de tafel ...
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De andere morgen kwamen mensen het vertellen bij de grootmoeder.
Moeder lag in het hospitaal. Die schurk had haar op het hoofd geslagen
met een fles, dat de scherven er af vlogen. Ja, ze leek er erg aan toe: ze
was bewusteloos. Hij is naar de politie-post gebracht, dat is tenminste een
opluchting. Ze hebben het hangslot maar op de deur gedaan en hier is de
sleutel. 's Middags ging Norma met grootmoeder naar boven. In het huisje,
in de ruïne van alles wat overeind gestaan had, zag ze de hals van haar
pop met zijn witte haren, waar bloed aan kleefde. Ze nam het van de grond
en schreide: gebroken! Van onderen waren scherpe punten, die blonken.
De grootmoeder snauwde: Zit niet te simpen, zo'n fles krijg je wel weer
terug. En overal zag ze door haar tranen heen scherven op de grond,
donkere, glanzende scherven, alsof het haar geluk was, dat nog blonk,
nadat het gebroken was.
Het valt te betreuren dat de literaire loopbaan van Van Nuland zo kort heeft geduurd;
hij had zich anders stellig ontdaan van de zojuist gesignaleerde impressionistische
uitbundigheid die zijn werk hier en daar, zoniet ontsiert dan toch wel ernstig verzwakt.
Ten slotte zou ook schrijver dezes kunnen worden gerekend tot de Nederlandse
school, al zou het reeds zijn vanwege de taal waarvan hij zich bedient. Van zijn hand
verschenen onder meer de novellen: Mijn Zuster de Negerin (1935), Bid voor Camille
Willocq (1946), de roman Bewolkt Bestaan (1948), de essays Ars et Vita (in
samenwerking met G. Knuvelder, 1945), het blijspel Bokaal aan de Lippen (1950)
en de drie kleine gedichtenbundels Bekentenis in Toledo (1945); Navrante Zomer
(1946) en De Afwezigen (1952).
Ik moge hier een tweetal sonnetten laten volgen, waaruit een sterke binding aan
de romantische generatie blijkt.

Solveig
Hoe lang reeds, in de schaduw van de linden,
vertoeft Peer Gynt in deze doodengaarde,
waar Solveig uitgestrekt ligt in de aarde,
doodstil, als allen, die zich hier bevinden.
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Een stem ruischt in de toppen van de boomen
en maakt misbaar, omdat zij is gestorven
en hij zoolang, schoon uitgeput, verzworven,
najoeg, niet de beminde, maar zijn droomen.
Pas nu hij zijn verlangen niet verzaakt,
maar weer vermag zijn liefde te verduren,
voelt hij hoe zacht haar engelvleugel raakt
als hij in 't broeien der namiddaguren
alsof hij uit een donkren dood ontwaakt,
verwonderd omkijkt tusschen kerkhofmuren.

Het bouquet
Zij heeft vergeefs gewacht, hij zal wel niet meer komen.
De avond sterft in vale kleuren voor het raam
waar hoop zich mengt met vrees en vrees met wilde blaam,
dat hij geaarzeld heeft en haar niet heeft genomen.
Een poos is zij bevredigd met een santekraam
van woorden, nog eens woorden, krank en niet te tomen
voor wie in liefde-gloed een strijd voert met fantomen
en weent dan zachtkens voor zich heen ‘dat hij zich schaam’.
Er valt rondom een stilte die zij niet begrijpt.
Er is geen leed zo diep of van harts diepste zeer
wijkt wanhoop als het tot de donkre weemoed rijpt.
Dan nadert zij het eenzaam gloeiende bouquet.
Hoe langzaam dalen lippen tussen bloemen neer,
nirwana van een ziel verheerlijkt, 'schoon besmet.

Zijn binding met de Papiamentse beweging is ook zonder meer duidelijk; als men
de vorm analyseert die hij voor zijn blijspel heeft gekozen, blijkt dat het eigenlijk
bestaat uit zeven typisch Curaçaose ‘dialogen’. De Antilliaanse sfeer walmt bepaald
uit sommige fragmenten van zijn roman Bewolkt Bestaan.
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Het valt niet te ontkennen dat er van hem ook werk bestaat waarin uitsluitend een
dichterlijk-weemoedige Europeaan zich uitspreekt, zoals bijvoorbeeld in de volgende
sextet.

Het kind met page-haar
Het paar, beide te tenger, zit op het balcon
en mijmert over kind'ren die het niet gewon.
Op het waxine-licht geurt de Chinese thee.
De gil van wanhoop stoort nog enkel deze vree
wanneer de schim verschijnt van wie nooit is geweest:
het kind met page-haar, zo lief en zo bedeesd.

De Papiamentse Beweging
Ten slotte rest ons nog een karakteristiek te geven van een beweging die, zoniet in
esthetisch opzicht, dan toch in haar algemene culturele betekenis, de vorige twee
generaties in belangrijkheid evenaart, zoniet overtreft. Wij spreken over de
Papiamentse Beweging. Zij vertoont in vele opzichten een constellatie analoog aan
die van de vorige twee bewegingen, de Spaans-romantische en de
Nederlands-surrealistische. Wij worden ook hier weer getroffen door een overheersen
van het aantal dichters boven dat der prozaïsten. Wij zouden hier bepaald van een
melkweg van dichters kunnen spreken, waarmede wij tevens te kennen geven dat de
afzonderlijke figuren zich niet of nauwelijks laten onderscheiden. Het is eenvoudig
een onmogelijkheid om alle namen te noemen. Ik zal mij bepalen tot het even
aanstippen of, zo men wil, aantippen van de meest bekende.
In de eerste plaats komt hiervoor in aanmerking de nestor van onze literatuur,
W.M. Hoyer, die kort geleden zijn negentigste verjaardag heeft gevierd; hij heeft
een groot gedeelte van dit lange leven gewijd aan de geschiedenis en taal- en
letterkunde van zijn geboorte-eiland. Pater Poiesz o.p. neemt een belangrijke plaats
in onder de literatoren die hebben bijgedragen tot de vor-
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ming van een stichtelijke poëzie in de Antillen. Onder de voorvechters van het
‘Papiamentu’, om in dit gezelschap de juiste spelling te gebruiken, behoren Emilio
Lopez Henriquez en Enrique Goilo. De hier genoemden behoren tot de figuren die
zich reeds voor de tweede en, wat de eerste twee betreft, zelfs voor de eerste
wereldoorlog hebben laten gelden. Van de jongeren zou ik hier willen vermelden:
Charles Boom, die zeer ongelijk is, maar die toch maar een juweeltje van een gedicht
op zijn naam heeft staan (Duda); Nicolás Piña, bijgenaamd de ‘woelige’ vanwege
zijn zuidelijk temperament, een figuur van wie wij in de toekomst naar alle
waarschijnlijkheid nog veel zullen horen, en last not least R.A. de Rooy, die zowel
in het Nederlands als in het Papiament een opmerkenswaardig verstechnisch vermogen
bezit. Ik moge hier een gedicht van hem overschrijven in zijn eigen Nederlandse
versie:

Kortstondig
Geluk hangt zuiver in de blauwe morgen
tot elke overdaad van lach en lied bereid
maar wie ontheft ons van de strakke zorgen
van alle tranen in de nacht geschreid.
Om huiverend en vleugellicht gerezen
buiten de grens van wat ons Noodlot heet
zo diep te minnen tot het hart vergeet
dat slechts de dood ons eeuwig zal genezen.
Zie hoe het wegvliedt buiten ons bereiken
-een witte vogel in de gouden lucht die al te schuw niet bij ons neer wil strijken,
ons meevoert op zijn steile vlucht.

De meeste van deze dichters behoren, evenals wij hebben kunnen constateren met
de exponenten van de Spaanse school, eerder tot de dichterlijke naturen dan tot de
dichters bij de gratie Gods. Een uitzondering hierop vormt zonder twijfel Pierre
Lauffer, naar mijn inzicht de belangrijkste onder de levende Curaçaose dich-
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ters. Een merkwaardige artiest met zijn ronde Indianenkop, maar in zover in het
geheel geen Indiaan, geen aanverwant van Montezuma of Atahualpa, dat hij je altijd
met een brede, zonnige glimlach tegemoetkomt! Hij heeft, behalve de lyriek, of zo
men wil de gitariek, zowat alle genres van Curaçaose literatuur, zowel in poëzie als
proza, beoefend. Zijn verzen zijn gedeeltelijk gebundeld (Patria, zonder vermelding
van uitgever of jaartal); zij zijn het sterkst waar, openlijk of verhuld, een sociale
preoccupatie zich uitspreekt. Ik moge hier twee van deze verzen laten volgen in de
vertaling van schrijver dezes.

De slaaf spreekt
Ik had geen leven, ik ga de dood in.
Wreedaard zonder ziel.
Hoe vin-je de wonden op mijn rug?
Hoe vin-je dat ik aan alle kanten bloed?
Geen ogenblik was ik veilig in je handen
Zonder reden sloeg je mij in het gezicht,
Je hebt mij gestriemd met de karwats.
Je hebt mij gesleurd over de barre grond.
Het dagelijks voedsel heb je mij onthouden.
Wees tevreden. Je hebt je doel bereikt.
Nog één minuut en ik barst en sterf.
Maar de geschiedenis is nog lang niet uit.
De rekening wordt ingediend,
ná mijn dood.

Bestaat er iets heerlijkers?
Bestaat er iets heerlijkers
dan een droom?
Iets heerlijkers dan zorgeloos bedenken
van alles
van alles
wat alleen maar kan gebeuren
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in een vage, ijle droom?
Bestaat er iets heerlijkers
dan te vergeten
dat je straks terug moet keren
in een wereld vol droefenis
waar het keien regent
van waarheid en bitterheid
De kinderen schreien
De moeders tobben zich af
De haan kraait voor de derde maal
En je ligt er maar
En je droomt
van iets heerlijks
van iets pittigs
of liever nog van iets
bovenmate schoons.

Alvorens het gebied van de Papiamentse poëzie te verlaten, dienen wij erop te wijzen
dat de Papiamentse verzen van de oude en jonge Corsen hier uiteraard ook deel van
uitmaken. De verzen van de oude Corsen behoren tot het beste van deze poëzie,
terwijl die van de jonge Corsen de Weense ‘süszigkeit’ van de Curaçaose walsen
bezit.
Het Papiaments proza draagt in het algemeen een populair karakter, waardoor het
terecht als een voortzetting van de volksliteratuur zou kunnen worden beschouwd.
Verschillende schrijvers zou men willekeurig, al naar de eisen van het ogenblik,
kunnen behandelen, zowel onder de volksliteratuur als hier ter plaatse onder het
populaire kunstproza. Ik hoef maar te wijzen op Tuyuchi en Oscar van Kampen, de
representatieve beoefenaars van de Curaçaose dialoog. Tot de romanciers die naam
hebben gemaakt, behoren W. Kroon (Oude Liefde roest niet), Suriel (Zondige Vrouw),
en Nita, die niet alleen novellen heeft geschreven, maar zich vooral heeft doen kennen
door de scherpe pen van zijn pamfletten. Als roman zijn deze werken in het algemeen
niet uitzonderlijk geslaagd. De compositie van de roman vereist een intellectueel
niveau dat bij ons vooralsnog niet bestaat. Deze romans worden voornamelijk
gedragen door de uitstekende frag-
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menten die erin voorkomen. Het is nu eenmaal niet anders. Waar wij ons proza
kunnen appreciëren, daar betreft het toch in de eerste plaats korte schetsen, novellen
en romanfragmenten, kortom creaties die tussen poëzie en proza in staan. Tip Marugg,
die wij reeds in het gezelschap van de dichters in De Stoep hebben aangetroffen,
vertegenwoordigt ook in het Papiament het surrealisme.
Het werk van de jongere auteurs vindt men, behalve in de plaatselijke bladen, toch
vooral in het tijdschrift Simadan. Dit tijdschrift is bij uitstek karakteristiek voor de
Curaçaose cultuur. Het is ogenschijnlijk bedoeld als periodiek waarin uitsluitend
Papiamentse bijdragen worden opgenomen. Het heet dan ook Simadan, het
Bonairiaans-Papiamentse woord voor ‘oogstfeest’. In werkelijkheid is het gebouwd
op de grondslag van mystificatie. Het is een masker-tijdschrift par excellence! Achter
het masker van de taalpreferentie verschuilen zich de meest uiteenlopende
doelstellingen. Wel kunnen wij enkele medewerkers noemen wie het voornamelijk
te doen is om een voorkeur voor het Papiament, maar de meesten hebben geheel
andere bedoelingen. Sommigen gaat het om de bestrijding van De Stoep, als esthetisch
of alleen maar als surrealistisch literair orgaan. Anderen streven de intellectuele
zelfwerkzaamheid na, op cultureel of sociaal gebied. Wij hebben reeds herhaalde
malen gewezen op de neiging tot mystificatie bij onze auteurs. Dit tijdschrift onthult
de wezenlijke betekenis ervan. Er bestaan talrijke redenen voor letterkundige
vervalsingen en vermommingen: wraakzucht en winstbejag, maar ook schuchterheid
en vrees. Naar mijn opvatting moet men het grote aantal pseudoniemen en pastiches
vooral aan een typische vorm van schuchterheid toeschrijven. De Curaçaose auteur
snakt naar zelfbevestiging, maar huivert er tegelijk ook voor, vanwege een zekere
intellectuele onzekerheid die men telkens weer bij hem aantreft. De mystificatie is
een gevolg van de poging om deze twee tegenstrijdige neigingen tot haar recht te
doen komen. Dit is uiteraard een hachelijke onderneming. Ik voor mij koester ook
hier de meeste waardering voor de auteurs die de moed weten op te brengen om in
alle eenvoud hun ware aard te tonen; ik meen dan ook ter typering van de
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Papiamentse groep niet beter te kunnen doen dan een van de Curaçaose herinneringen
van Jules de Palm hier te laten volgen, zoals zij door hemzelf in het Nederlands is
vastgelegd. De bekoring ervan, meen ik, moet worden gezocht in de vervanging van
het romantische pathos, waartoe onze schrijvers zich zo makkelijk laten verleiden,
door een realistische ironie, die m.i. veel meer de eigen aard van onze mensen
karakteriseert.

De kerstcakes van Sjon Keta
Een Nederlands meisje van een jaar of negen heeft mij eens gevraagd, hoe
het toch mogelijk is, dat wij op Curaçao het Kerstfeest vieren, terwijl het
daar nooit kan sneeuwen; zij had zelfs geleerd, vervolgde zij, dat het daar
niet eens flink koud kan zijn! Deze vraag ontsproot klaarblijkelijk uit het
feit, dat voor dit kind het Kerstfeest een sfeer eiste, zoals zij die in haar
land gewend was: buiten koud guur weer met sneeuwvlagen, binnen een
gezellig zitje bij de haard. Curaçao heeft uiteraard een andere sfeer, die in
onze ogen nu weer de typische Kerstsfeer is en natuurlijk hemelsbreed
verschilt van de Europese. Weken vóór de 25ste December verkeert het
eiland reeds in een ondefinieerbare roes. Wat in Nederland in het voorjaar
geschiedt, de door mannen zo verfoeide schoonmaak, wordt in deze tijd
gedaan. De winkeliers hebben het enorm druk, de straten zijn overvol, de
mensen lopen iets vlugger dan gewoonlijk en hebben, in afwijking van
andere dagen, haast om naar huis te gaan, omdat daar geschrobd, geverfd
en flink opgeruimd wordt. Men zou met recht kunnen zeggen, dat Curaçao
op haar ‘Kerstbest’ is ... En is eenmaal alles aan kant, dan volgen nog de
onontbeerlijke inkopen van delicatessen en dranken, zonder welke het
Kerstfeest onmogelijk gevierd kan worden. Een van de voornaamste
attributen is ongetwijfeld ... de cake! Men zou desnoods bij de nieuwe
schoenen en de nieuwe jurken en pakken, die men absoluut moet kopen,
eens een keer geen bijpassende sokken of kousen kunnen inslaan; ik kan
mij zelfs voorstellen, dat er mensen zijn, die ertoe kunnen overgaan, wel
is waar met bloedend hart, wat minder whisky te bestellen, maar dat het
zover kan komen het Kerstfeest te vieren zonder de cake lijkt mij praktisch
onmogelijk ... Het was dan ook met deze wetenschap voor ogen, dat ik,
toen ik jaren geleden aan het hoofd stond van een padvinderstroep, meende
een gelukkige inval te hebben, toen ik voorstelde, dat wij een aantal cakes
zouden laten bakken. Deze zouden wij dan uitdelen onder de armsten
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der armen, die door een of andere omstandigheid een cakeloos, dus een
onvolledig Kerstfeest zouden moeten vieren. Ik was mij terdege bewust
van de critische geest en de bijna deskundige smaak van de inwoners van
ons eiland. Er moest dus gezorgd worden, dat et op de cakes niets aan te
merken zou kunnen zijn. De bijna heroïeke taak om deze cakes te bakken
kon maar door één persoon worden volbracht: Sjon Keta. Zij was een
vervelende, veeleisende en kwetterende vrouw, maar ... haar bakkunst was
weergaloos. Er werd zelfs alom gefluisterd, dat ze een recept gekregen
had van een Italiaanse, die jaren geleden op Curaçao was gestorven. Sjon
Keta ontkende dit ten stelligste en beweerde immer bij hoog en bij laag,
dat het ‘een gave Gods’ was. Tegen Kerstmis liep zij als een pauw door
de straten, bekeek niemand en hield zich Oostindisch doof voor een ieder,
die haar een bestelling wilde opgeven. Ik was dus wel gedwongen mij te
begeven naar ‘Mi tesoro’ (Mijn schat), haar villa, waar Sjon Keta zich af
en toe liet overhalen om haar beroemde cakes te bakken. Ik begon met
haar met de hand op mijn hart te verzekeren, dat haar roem zelfs tot Aruba
en Bonaire was doorgedrongen: ik fluisterde haar vervolgens in het oor,
dat er geruchten de ronde deden, dat men van plan was haar in een of
andere orde te benoemen, omdat zij eens voor een Gouverneur gebakken
had. Ik overlaadde haar met complimenten en sprak aan één stuk door,
totdat zij mij plotseling aan haar hart drukte en plechtig verklaarde: ‘Voor
jou ... zal ik bakken. Die tien cakes zijn toch wel voor “sjon grandi (grote
pieten), hè?”’ vroeg ze met opengesperde ogen. Ze wreef in haar handen
van voldoening toen ik haar dit verzekerde. ‘Wanneer kan ik ze komen
halen?’ vervolgde ik. ‘Op 24 December om zeven uur 's avonds precies,’
was het antwoord. ‘Belooft U mij op Uw erewoord, dat ze dan absoluut
meegegeven worden?’ vroeg ik nog, wel wetende, dat zij behoorde tot de
mensen, die heel gauw iets beloven, maar met evenveel gemak hun woord
breken. ‘Nou moet je niet vervelend worden. Als je zoveel capsones hebt
en doet alsof je een Hollander bent, dan ga je maar iemand anders zoeken,
die voor je bakt,’ zei ze vinnig. ‘Kom, kom,’ suste ik, en om het goed te
maken, ‘zal ik nu maar meteen betalen?’ Zij zette haar handen in de zij,
ging vlak voor me staan en krijste bijna: ‘Denk je, dat ik op jou zat te
wachten om te eten? Vraag maar eens aan je moeder wie Enriqueta is.
Geld speelt bij mij geen rol. Ik zal je eens wat vertellen ... toen ik nog jong
was ...’ Ik wachtte haar tirade niet af, groette zeer onderdanig en verdween,
terwijl ik mij heilig voornam om iedere dag langs te komen en haar eraan
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te herinneren, dat ik een bestelling had lopen. Het zou anders lang niet
uitgesloten zijn, dat ze mij op de bewuste dag met heel veel gebaren en
nog meer omhelzingen doodleuk zou vertellen, dat ze mijn bestelling totaal
vergeten had. Om de pil te vergulden, zou zij dan allerlei verdiensten van
mijn overleden vader opsommen ... Of ze zou mij met echte tranen in de
ogen verzekeren, dat zij verhinderd was geweest door het plotseling
overlijden van haar zuster, die waarschijnlijk nooit heeft geleefd. Ik ging
dus trouw elke dag een praatje maken en moest natuurlijk ettelijke malen
aanhoren, dat ik haar ‘hevig beledigde’ en ‘dat het ongehoord was aan
haar woorden te twijfelen’ maar ... ik kwam prompt terug. Op de 24ste
liet ik zelfs een padvinder van 's morgens negen uur af op wacht staan, die
mij onverwijld moest waarschuwen, indien Sjon Keta soms plotseling naar
Aruba moest afreizen ... Toen ik die avond om zeven uur binnenliep, zat
Sjon Keta rustig haar nieuwe kalender te bekijken, ze was in een beste
stemming.
‘Kijk eens,’ zei ze ‘van een goeie klant van mij, die nu in Caracas zit ...
Zo'n kerel!’ Ze bracht haar vingers, die ze samengevoegd had, naar haar
lippen en gooide theatraal een kus de lucht in.
Op mijn vraag naar de cakes, werd zij ineens weer snibbig en kreeg ik te
horen dat ik die Hollandse streken moest afleren. ‘Ik kan toch niet in die
oven kruipen om ze gauwer gaar te krijgen ...’
‘U hebt anders gezegd, zeven uur precies,’ waagde ik heel voorzichtig.
‘Ja, ja, ja,’ beet ze me toe, ‘ik zeg zeven uur, acht uur, negen uur. Ik zeg,
wat ik wil, begrijp je goed? Als je niet kunt wachten, hoepel dan maar op,
zeurpiet. Je hebt toch geen kinderen, die je de fles moet geven?’
Ik koos de wijste partij en ging rustig zitten.
Om kwart voor tien pas liep ik bepakt en wel met mijn patrouilleleider
Walter de straat op.
We kwamen spoedig bij een steeg, die bekend stond als ‘de straat van
Fong’, omdat op de hoek een zeer bekende voetballer woonde, die
Ildefonso heette, maar Fong werd genoemd. In die steeg woonde een arm
vrouwtje, dat, naar men zei, moest rondkomen van giften van enkele
welgezeten burgers en van een kleine, wekelijkse bijdrage van de kerk.
Ze zat op een bankje voor het huis te roken zoals de meeste oude vrouwen,
de aangestoken kant van de sigaret in haar mond. Zij antwoordde amper
op onze groet.
‘We hebben wat voor U meegebracht’ begon ik, ‘mogen we even naar
binnen komen?’
Ze stond zwijgend op en slofte voor ons uit het huis in. Ze draaide de
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pit van de walmende lamp wat hoger en bekeek ons zeer critisch. ‘Een
grote vent ... met zo'n klein broekje aan,’ hoorde ik haar mompelen,
doelende op mijn uniform.
‘Een kleinigheid ... een Kerstcadeau,’ zei ik en overhandigde haar een van
de cakes, die een heerlijke geur verspreidde.
Zij toonde zich helemaal niet verrast, keek er even naar, trok haar neus op
en vroeg: ‘Van wie?’
‘Van ... van ... het Kindje Jezus!’ antwoordde ik en kreeg een prijzende
blik en een knikje van Walter.
‘Pff, die is nog niet eens geboren,’ antwoordde ze doodkalm.
‘Nou ja,’ hernam ik, ‘zo moet U het niet opvatten. Het is een cadeautje
van ons. Van de padvinders ... omdat ...’
‘Wie heeft die cake gebakken?’ onderbrak ze, mij doordringend aankijkend.
Ik zette mijn borst uit en riep zegevierend: ‘Sjon Keta!’ Nu haalde ze even
de sigaret uit haar mond, spuwde vlak voor mijn voeten, trok haar
schouders op en zei minachtend: ‘Sjon Keta is een lelijke kwaadspreekster,
zij heeft last van aambeien, eczeem en ... bovendien groet ze mij nooit!
Goedenavond.’
Ze gaf de cake aan Walter terug, stak de sigaret weer met het vuur naar
binnen toe tussen haar lippen, slofte heel langzaam naar buiten en nam
haar plaats op het bankje weer in. Walter futselde even aan de lamp en
volgde mij zwijgend naar buiten. Ik begreep er niets van en vroeg
stotterend: ‘Wwwilt U ... dan ... gggeen ... cake?’
Pathetisch spreidde ze haar armen uit, blikte omhoog en zei tegen de
sterren: ‘Mijn God, laat hem gauw weggaan anders vergeet ik nog, dat je
straks wordt geboren en dan ...’
Ontmoedigd liepen we gauw verder en met moeite slikte ik een klein
woordje in. ‘Laten wij iemand opzoeken, die niet zo ondankbaar is,
hopman,’ hoorde ik Walter zeggen.
De cakes waren wel zwáár; we sjokten verder naar een andere wijk, waar
enkele krotten met geeuwende daken al jaren wachtten om uit hun lijden
verlost te worden. Ik wist, dat hier ergens een man woonde, die ik 's nachts
vaak langs de straten zag lopen, speurend naar weggegooide
sigarettenpeukjes, die hij ijverig verzamelde.
‘Die moet wel heel arm zijn,’ dacht ik.
Het huisje was spoedig gevonden. De man lachte heel joviaal en nodigde
ons uit binnen te komen, verontschuldigde zich, dat hij ons niets kon
aanbieden. ‘Ik ben maar een arm mens,’ zei hij. ‘Ik heb niet eens een cake
... stel je voor!’ Walter kneep mij in de arm en knipoogde.
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‘Het kan niet mooier,’ riep ik verheugd uit. ‘We hebben een cake voor je
gebracht ... Wat zeg je daarvan?’
Eerst wierp hij een begerige blik op de cake en toen was het alsof er een
donkere wolk over zijn gezicht trok.
‘Van wie komen die ... die ...?’
Ik had leergeld betaald; ik dacht één seconde na en loog met een stalen
gezicht: ‘Van de pastoor!’
Dit moest indruk maken, het kon niet anders ...
En inderdaad, hij lachte.
‘Van de pastoor, hè? Zeker van pastoor Heemstra, niet?’
‘Ja, juist,’ loog ik weer.
‘Heeft hij gezegd, dat jullie naar mij toe moesten komen, naar mij?’ vroeg
hij verbaasd, terwijl hij met zijn duim hevig op zijn borst klopte alsof hij
probeerde er door heen te steken.
‘Natuurlijk, anders zouden we toch niet gekomen zijn,’ zei ik glimlachend.
Zijn neusvleugels trilden; met de wijsvinger van zijn linkerhand krabde
hij op zijn achterhoofd, met zijn rechterhand trommelde hij zacht op de
tafel. Na enkele ogenblikken haalde hij diep adem en sprak met ingehouden
stem: ‘Zo'n honger heb ik niet, neen ... dat nooit.’
Er glinsterde zowaar een traan in zijn ogen, toen hij mij plotseling ruw bij
de schouder beetpakte en snauwde: ‘Zeg aan pastoor Heemstra ... zeg aan
jouw pastoor ... dat hij die rommel naar zijn moeder in Holland moet sturen
... Die boerinnen daar hebben nooit van cake gehoord. Ik kocht als jongen
al elke dag een “panbolo” (klein cakeje) bij Nea ... Ik behoef geen cake
meer ... ik wil geen cake ... ik ... ik ... Eruit!’ Zijn stem sloeg over en er
liepen tranen over zijn wangen, tranen van bitterheid, gekrenkte trots en
misschien wel van woede.
‘U moet ook niet van die rare dingen zeggen ... van Kindje Jezus ... enne
... van de Pastoor,’ zei Walter zacht, nadat wij enige tijd zwijgend naast
elkaar hadden gelopen.
‘Weet jij het beter?’ snauwde ik. Ik had er eerlijk gezegd schoon genoeg
van en wilde juist voorstellen om er maar mee op te houden.
‘We zullen ditmaal de cake gewoon op de vensterbank deponeren en
stilletjes in een donkere hoek afwachten wat de reactie zal zijn,’ stelde
Walter voor.
‘Toe maar,’ zei ik bitter. ‘Walter heeft meer mensenkennis.’ Walter
antwoordde niet en noemde een adres.
In de hoek van het huisje zagen wij een magere vrouw zitten. We konden
niet uitmaken of ze nou aan het bidden of aan het slapen was.
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We slopen naar het huis toe en legden heel voorzichtig een cake op de
vensterbank en gingen daarna iets verderop vol spanning staan kijken wat
er zou gebeuren.
Ons geduld werd wel heel lang op de proef gesteld. Eindelijk richtte de
vrouw zich op en kwam in de deuropening staan. Wij schoven iets verder
weg in het donker. Oudergewoonte schreeuwde ze met een lange uithaal
- het leek wel een balkende ezel -: ‘I-i-i-i-a-a-a bonotjie, Tjandie bonotjie
...!’ (Mar-ia, welterusten, Tjandie welterusten). ‘Tjandie, doe wat cocosolie
op je kruin en de schil van een banaan op je voorhoofd, dan ben je morgen
die hoofdpijn kwijt ...’
Een paar stemmen antwoordden en wensten haar een goede nachtrust toe.
Ze liep naar het raam en bleef als aan de grond genageld staan. ‘Heb je
van je leven!’ hoorden wij haar mompelen. ‘Welke duivel zou mij op deze
nacht willen vergiftigen ...?’
Ze sloeg een groot kruis, liep haastig naar achteren toe en kwam terug met
stoffer en blik. Heel voorzichtig duwde zij de cake op het blik en slingerde
die krachtig de steeg in ...
‘Als je nog eens wat weet,’ zei ik zacht tegen Walter en klopte hem op de
schouder. Hij boog het hoofd en zweeg.
Het liep al aardig tegen twaalven en wij moesten ons haasten voor de
nachtmis. De negen andere cakes nam ik mee naar huis.
‘Wat ben je toch dom geweest,’ zei mijn moeder hoofdschuddend. ‘Wat
ken je onze mensen slecht. Nu moet je eens opletten, hoe je moeder zo
iets aanpakt. En dan is het vandaag notabene eerste Kerstdag. En toch geef
ik je op een briefje, dat ik die cakes op de juiste manier kwijt raak ...
Wedden?’
Ze nam een cake en sneed er, onder luid protest van mijn kant, een stuk
uit. ‘Rustig maar, jongen,’ zei ze bedaard. ‘Ik weet heus wel wat ik doe
en als je je laatste avontuur van gisteravond bekijkt, dan zul je wel
begrijpen, waarom ik dit doe.’
Met het sneetje cake in haar hand leunde ze op de vensterbank en keek de
straat in. Spoedig kwam een vrouw voorbij, die haar heel luidruchtig een
‘Zalig Kerstfeest’ toewenste. Meme was een weduwe en moest uit werken
gaan om haar zes kinderen te kunnen onderhouden. Mijn moeder hapte in
het sneetje cake en kauwende zei ze: ‘Meme, moet jij eens proeven, zeg.
Dit is nu een cake van die beroemde Sjon Keta van Otrabanda. Ik kan er
niet over roepen. Er zit, geloof ik, te weinig boter in ... of te veel eieren ...
ik weet het niet, maar ... nee, veel is het niet. Proef jij eens even.’
Nauwelijks had Meme een stukje over haar lippen, of ze sloeg bei-
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de handen tegen elkaar, kneep haar ogen dicht en riep uit: ‘Mmmmm, esta
doesji!’ (Wat heerlijk!)
‘Over de smaak valt nu eenmaal niet te twisten,’ lachte mijn moeder. ‘Je
mag die cake wel helemaal hebben’ - ze hield de aangesneden cake in de
ene hand - ‘maar ik weet niet of ik ...’
‘Dank U wel, dank U wel,’ riep Meme uit, griste de cake uit haar hand en
liep druk pratend tegen zichzelf weg.
Mijn moeder keek mij veelbetekenend aan. Achtmaal werd hetzelfde
tafereeltje herhaald en even zovele keren slaagde zij erin een dankbare
eigenares te vinden voor de overheerlijke Kerstcakes van Sjon Keta ...
Wij zouden ons exposé hiermede als voltooid kunnen beschouwen. Ik meen evenwel
een drietal punten, reeds vluchtig aangeroerd, nog even scherper te moeten belichten:
1. Ik ben niet van mening dat een volledige inventarisatie principieel de opvatting
over onze literatuur zou wijzigen, maar dat doet aan het belang hiervan niet af. Het
is geenszins uitgesloten dat hierbij verborgen schatten worden opgediept.
2. Ik heb erop gewezen dat de hier genoemde generaties vaak het karakter aannemen
van ‘bewegingen’. Dat houdt in, dat zij niet achtereenvolgens, in de orde van de tijd,
leven en streven, maar als stromingen zowel na en neven elkaar bestaan, meer of
minder grillig met elkaar vervlochten. De tijdelijke bloei van de Papiamentse
Beweging sluit derhalve niet uit het voortbestaan van de Nederlandse of Spaanse
‘school’. De feiten wijzen trouwens in tegenovergestelde richting. Verschillende
Stoep-schrijvers spelen nog steeds een prominente rol in onze literatuur, terwijl wij
verschillende auteurs kunnen noemen die als regelrechte voortzetters van de Spaanse
generatie moeten worden beschouwd. Ik denk aan dr. Mauricio Nouël, van wie slechts
spaarzame fragmenten bekend zijn (o.a. dat over Alonso de Ojeda, de ontdekker van
Curaçao); Vicioso, de Arubaan van Dominicaanse oorsprong, die enkele fraaie
gedichten op zijn naam heeft staan en last not least, Luis H. Daal, die steeds meer
directe aanknopingspunten zoekt met de Spaanse cultuur, wat de laatste jaren vooral
blijkt uit de beschrijvingen van zijn reis door het Iberisch schiereiland (Palabras
Intimas, Estampas Españolas). De Spaanse
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school heeft zich nog altijd niet van haar schoolsheid weten te bevrijden.
3. En ten slotte worden wij, hoe zou het ook anders kunnen?, geconfronteerd met
de uiteraard niet bijzonder prettige vraag of er überhaupt wel zoiets bestaat als een
Antilliaanse literatuur.
Het hybridisch karakter van onze literatuur, de literatuur van een mengvolk en
derhalve ook een mengliteratuur, brengt met zich mede dat bepaalde gedeelten ervan
evengoed thuis horen in de Nederlandse of Spaanse als in de Antilliaanse
beschavingssfeer. Het is nu eenmaal niet zeer wel mogelijk vast te stellen in welke
graad een literair werk in het ‘proces der creolisering’ verkeert. De aandachtige lezer
zal dan ook wel begrepen hebben dat de keuze van het voorzetsel in de titel van dit
overzicht niet zonder opzet is geschied. Er staat niet: literatuur van, maar: literatuur
in de Nederlandse Antillen.
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Voorwoord [bij John de Pool, del Curaçao que se va]
John de Pool werd in 1873 op Curaçao geboren en stierf in 1947 in Panama. Hij
behoort tot de gelukkige uitzonderingen, die twaalf ambachten hebben uitgeoefend
zonder zich verplicht te achten dertien ongelukken te begaan. Hij had een groot aantal
belangstellingen, waarvan enkele gerust tot de amateuristische hobby's kunnen worden
gerekend. Hij heeft in de Zuidamerikaanse republieken vooral naam verworven als
kenner van de geschiedenis van Bolívar en diens tijd- en strijdgenoten, maar op
Scharloo op Curaçao was hij vooral bekend als meester in de schermsport, terwijl
hij tevens met wisselend succes de schilderen beeldhouwkunst heeft beoefend. In
Panama heeft hij gedurende de laatste jaren van zijn leven hoofdzakelijk in zijn
onderhoud voorzien als eigenaar van een atelier waar fotoclichés voor de dagbladpers
werden vervaardigd. Hij heeft daarbij, soms om den brode en soms om redenen van
studie, maar in bepaalde gevallen ook uitsluitend uit nieuwsgierigheid of om het
toeristisch genoegen, langdurige reizen gemaakt, die zich over het gehele Caribische
gebied en een groot deel van het Amerikaanse continent uitstrekten. Hij voelde zich
evengoed thuis in New York, Mexico of Havanna als in Panama of op Curaçao. Hij
behoort tot de kleurrijkste figuren die gedurende de eeuwwisseling uit de Curaçaose
gemeenschap zijn voortgekomen.
Ik mag volstaan met deze korte samenvatting van De Pools zwerftochten, naar de
geest niet minder dan naar den lijve, om aan te tonen in hoeveel landen hij heeft
gewoond, in hoeveel kringen hij heeft verkeerd en met hoeveel bijltjes hij heeft
gehakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men in gesprekken met personen, die
hem van nabij hebben gekend, de meest uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige
karakteriseringen te horen krijgt. Het
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is nu eenmaal zo, dat persoonsbeschrijvingen de beschrijver ten minste even sterk
karakteriseren als de beschrevene. Toch zijn er bepaalde wezenstrekken, hoe vaag
ook, die telkens weer in de gesprekken over ‘el maestro de Pool’ terugkeren. Men
heeft het telkens weer over zijn lange haren, zijn ‘artiestenmanen’ zoals men nader
pleegt toe te lichten, en zijn levendige geest, waarvan de neiging tot uitbundigheid
meestal door een weemoedige humor werd getemperd.
Deze artistieke trekjes, als ook de bovenvermelde lotgevallen, komen zeer wel
overeen met het beeld dat wij ons uit zijn geschriften, en met name zijn Curaçaose
herinneringen, vormen. Hij behoort tot een sociale groep, die men speciaal in
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied aantreft, de groep van de ballingen, ‘los
exilados’. Deze ballingschappen, al dan niet vrijwillig aanvaard, zijn niet alleen het
gevolg van de politieke constellatie, waardoor het voor bepaalde figuren
levensgevaarlijk kan zijn zich op vaderlandse bodem te wagen, maar ook van de
economische situatie, waardoor het voor velen een noodzaak wordt een werkkring
buitenslands te zoeken, waar zij onwillekeurig bepaalde eigenaardigheden van de
politieke ballingen overnemen. De geëxileerden kunnen elkaar bij de eerste oogopslag
herkennen, in de plaatselijke bibliotheek, het al dan niet verzorgde park, de collectieve
taxi's of de nachtelijke gelegenheden van de Caribische eilanden of de noordelijke
of zuidelijke metropolen waar zij een toevlucht hebben gezocht. Zij vormen de
bekende kolonies van dandy's, vagebonden en andere personages met
macchiavellistische, intellectuele of artistieke inslag, die in de eerste plaats de
gevoelens van heimwee met elkaar delen. Het is zonder twijfel juist dat zij niet alleen
door heimwee worden gedreven en dat zij zich de ‘pleasures of exile’ niet laten
ontgaan, maar het is evenzeer juist dat zij vroeg of laat de ervaring opdoen dat de
genoegens van de aanwezigheid in vreemde, verre landen het ten slotte afleggen
tegen het groeiende gemis van de eigen omgeving of m.a.w. dat men noodlottigerwijs
naar zijn oorsprong wordt teruggezogen. In ieder geval was dit het lot van John de
Pool.
Het heimwee heeft een zeer belangrijke rol in zijn leven gespeeld, en wel op
tweeërlei wijze. Om te beginnen heeft hij her-
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haaldelijk zijn geboorte-eiland voor langere of kortere tijd bezocht. Toen de gebreken
van de ouderdom het hem onmogelijk maakten aan deze aandrang des harten gevolg
te geven, heeft hij troost gezocht in het optekenen van zijn memoires. Wij zouden
kunnen zeggen, om in de fatalistische stijl van John de Pool te blijven, dat wij culturele
activiteit voor een belangrijk deel aan de gebreken van de ouderdom moeten
toeschrijven. Het is aan de insufficiëntie van de fysieke kwaliteiten dat wij het bestaan
van memoires en in ieder geval ook de herinneringen van De Pool te danken hebben,
met al de bijzonderheden en eigenaardigheden van dit literaire genre.
Het valt niet moeilijk de wisselwerking tussen het persoonlijke en het
onpersoonlijke, die zich in alle memoires in meer of mindere mate manifesteren, ook
in de herinneringen van De Pool aan te wijzen. Het persoonlijke element is om te
beginnen verweven met de suggestie die van de titel uitgaat: Del Curaçao que se va,
‘Van het Curaçao dat voorbijgaat’, ‘Van het verdwijnende Curaçao’. Wij bevinden
ons in het klimaat van de schaduwen van gisteren en eergisteren of van morgen en
overmorgen. Shadows move amongst us. Schaduwen infiltreren onze rijen of, mogelijk
ook, zijn wij het die in het niemandsland van schim en schaduw dwalen. De echo
van de titel klinkt in het gehele boek door, met name in de aanhef of de slotmoraal
van een groot deel van de vierenzeventig hoofdstukken, terwijl hij ook zonder
duidelijk aanwijsbare reden in bepaalde zinnen en zinsneden doordringt om er
onderdelen van een zekere melancholieke tint te geven. Men vindt de eigenzinnigheid
van zijn ‘aller-individueelste expressie’ ook in de eigenaardigheden van zijn
compositie en stijl, waarin zorgvuldigheid en achteloosheid, vaardigheid en
stunteligheid elkaar voortdurend afwisselen en waarbij mooischrijverij slechts
voorkomt waar aan Latijnse zucht tot retoriek wordt toegegeven.
De vierenzeventig hoofdstukken zijn als een geheel geconcipieerd. Men vergist
zich als men zich door een bedrieglijke indruk op het eerste gezicht zou laten
misleiden en zou menen dat deze hoofdstukken zonder innerlijke of zelfs onderlinge
samenhang zouden zijn geschreven. De compositie is duidelijk. De
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auteur behandelt eerst de zeden en gewoonten van het land om via een overzicht van
de plaatselijke personages en situaties over te gaan tot de problematiek en
perspectieven van het eiland. Zijn compositie beschrijft m.a.w. een opwaartse vlucht
(een diagonaalvlucht zou men in schilderstermen zeggen) van het singuliere naar het
universele of, in het Hollands, van het bijzondere naar het algemene. Maar deze
opzet, die duidelijk naar voren treedt, wordt door een andere opvatting doorkruist
die de goede verstaander evenmin zal ontgaan. De hoofdstukken worden ook als
afzonderlijke eenheden uitgewerkt, alsof zij op zichzelf voor publikatie zijn bestemd,
met het gevolg dat bepaalde passages nodeloos (althans nodeloos volgens de
oorspronkelijke conceptie) worden herhaald. Als een sprekend voorbeeld hiervan
kan gelden het bezoek aan Curaçao van het Spaanse eskader onder commando van
admiraal Cervera, dat kort daarna door de Amerikaanse vloot in Cubaanse wateren
werd vernietigd. Dit bezoek, met de ontroerende afscheidswoorden van de Spaanse
admiraal, wordt uitvoerig in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld (‘Admiraal Cervera
op Curaçao’), maar keert enige bladzijden verder terug, zij het iets minder uitvoerig,
in het hoofdstuk ‘Mariniers aan de wal’. Men stuit niet alleen op compositionele
maar ook op stilistische onachtzaamheid - of moet men spreken van ‘er maar op los
schrijven’? -, grotendeels een gevolg van het feit dat De Pool liever aan de gevaren
van de spontaniteit dan aan de braafheid van het formalisme wenste te offeren.
Bepaalde gedeelten zijn met bijzondere zorg geschreven, andere verkeren nog in het
stadium van ongeacheveerde notities. Hij weet dan ook niet altijd een onjuiste
weergave der feiten en onnauwkeurigheid van redactie te vermijden, die niet
uitsluitend, zoals De Pool zich verontschuldigt, aan het gemis van de benodigde
naslagwerken moeten worden geweten. Ik moet hier nadrukkelijk op wijzen dat de
vertalers een hoogst enkele maal ‘en passant’ een onjuiste weergave der feiten hebben
gecorrigeerd, maar dat zij zich angstvallig onthouden hebben van enige aantasting
van de waardering der feiten door de auteur. Onjuiste weergave en waardering der
feiten, het spreekt wel van zelf, leveren als zodanig geen moeilijkheid op voor de
vertalers; voor vertaling blijft het eender of
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Stevenson een Engels (Schots) auteur is en niet Amerikaans, zoals wij in het hoofdstuk
‘Sjon Davy Ricardo’ kunnen lezen; of wij al dan niet gerechtigd zijn het geschil
tussen gouverneur Wagner en de procureur-generaal dr. Sassen voornamelijk aan
een overmatig alcoholgebruik van laatstgenoemde toe te schrijven; en, om een laatste
voorbeeld te noemen, of het al dan niet geoorloofd is Bolívar op één lijn met Mozes
of Christus te stellen. Veel meer moeilijkheid leverden de vage aanduidingen van
een schetsmatige redactie op. Het gaat dus niet alleen om een minder gelukkige
woordkeuze, dat is meestal gauw genoeg verholpen; het gaat vaker om verwrongen
zinsconstructies, waaruit de vertalers in vele gevallen zich niet anders kunnen redden
dan door het doorhakken van de knoop, m.a.w. door de feiten met eigen woorden en
eigen zinsconstructies weer te geven. Als illustratie zou ik de volgende twee
voorbeelden willen aanhalen, die, het zij vooropgesteld, niet tot de moeilijkste hebben
behoord. In het hoofdstuk ‘Admiraal Cervera op Curaçao’ kan men de volgende
passage lezen: El plan de batalla, que iban a seguir, era atraer el más veloz de los
cruceros españoles, simulando una huída, y siendo más potentes, distruirlo y así
hundirlos en detalle, uno por uno.
De vertalers hebben gemeend de inhoud aldus te mogen weergeven: Het plan de
campagne, dat uitging van de grotere gevechtskracht van het eigen schip, was de
Spaanse kruisers door vluchtbewegingen uit de formatie te lokken en een voor een
tot zinken te brengen.
In het hoofdstuk ‘Shemah Israel’ leest men de volgende alinea: Los discursos que
se pronunciaron en el nuevo Oratorio y los artículos que se escribían en el periódico,
son de gran valor literario, no solamente por sus temas, ya teológicos, ya filosóficos,
sino también por el estilo, que acusaba grandes conocimientos literarios, en varios
idiomas.
De vertaling werd als volgt geredigeerd: De redevoeringen, in het nieuwe bedehuis
gehouden, en de artikelen, in bovengenoemd tijdschrift opgenomen, zijn bepaald
van literaire waarde, niet alleen om hun onderwerpen, ten dele theologisch, ten dele
filosofisch, of om de indrukwekkende talenkennis, waarvan zij blijk geven, maar
ook door de kwaliteit van hun stijl.
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Ik meen met bovenstaande omschrijving en illustraties de schrijfwijze van De Pool,
met haar typische ups en downs, voldoende te hebben gekenschetst.
Het algemene, niet-persoonlijke karakter van het boek wordt bepaald door de aard
van de herinneringen die door De Pool te boek werden gesteld. Wij vinden hier niet,
zoals De Pool ten onrechte insisteert, de persoonlijke herinneringen van de heer De
Pool; wij vinden hier de onpersoonlijke herinneringen van de Curaçaose gemeenschap
omstreeks de eeuwwisseling. Men leert uit deze herinneringen ternauwernood iets
van de psychische structuur van de heer De Pool, maar daarentegen des te meer van
de sociale structuur van de Curaçaose gemeenschap. Het zijn de herinneringen die
de leeftijdgenoten van de auteur gemeenschappelijk hebben bezeten. Het is niet uit
dit boek, dat wij voor het eerst hebben kennisgenomen van deze fin-de-siècle-verhalen;
wij kenden ze reeds lang uit de mond van meer of minder spraakzame familieleden
op meer gevorderde leeftijd. Zij waren ons soms bijna letterlijk in de gegeven versie
bekend, zoals in het geval van de Affaire Sassen, de viering van de honderdste
geboortedag van Bolívar en de gebeurtenissen rondom de 30 pct additionele rechten
van Guzmán Blanco. Voor de Curaçaoënaar behoort dit werk, zowel door zijn
persoonlijke toon als zijn onpersoonlijke herinneringen, zonder twijfel tot het meest
aantrekkelijke, dat de literatuur van de ‘Spaanse school’ met haar romantische inslag
heeft voortgebracht.
De vertalers hebben getracht zoveel als mogelijk de eigenaardigheden van De
Pools stijl te behouden. Dit was niet gemakkelijk. Het begon al met de titel waarvan
de letterlijke vertaling een hopeloze concurrentie zou aangaan met Louis Couperus,
die immers voor een van zijn belangrijkste romans de titel had gekozen: Van oude
mensen, de dingen, die voorbijgaan. De vertalers moesten er zorg voor dragen dat
het nostalgisch accent niet geheel verloren ging en dat een juiste mixtuur werd
verkregen van helderheid en vaagheid of, zo men wil, vlotheid en stunteligheid. Zij
werden herhaaldelijk met de vraag geconfronteerd of zij bepaalde passages zouden
schrappen, om nodeloze herhaling te voorkomen; of zij een bepaalde volzin zouden
herschrijven of een be-
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paalde woordkeuze zouden herzien. In sprekende gevallen was de beslissing niet
moeilijk, maar in twijfelgevallen blijft men twijfelen, dat is nu eenmaal de
eigenaardigheid van de twijfel, ook als men zich verplicht geacht heeft zijn keuze te
bepalen.
Ik vlei mij niet met de hoop dat wij in alle gevallen een juiste keuze hebben gedaan
of dat wij m.a.w. een feilloze vertaling hebben geproduceerd, maar wel meen ik de
verwachting te mogen koesteren dat wij met dit werk het ‘verdwijnende Curaçao’,
dat tot de beginperiode van onze geschreven literatuur behoort, ook voor de
Nederlandse lezers toegankelijk hebben gemaakt.
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Ter inleiding [bij Yanacuna, gedichten van Bernardo Ashetu]
In dit dubbelnummer van de Antilliaanse Cahiers zijn vrijwel al de gedichten
bijeengebracht, tot nu toe geschreven door Bernardo Ashetu, die in 1929 in Paramaribo
werd geboren, door zijn jeugd diep verbonden is met Suriname en een groot deel
van zijn later leven als scheepsmarconist heeft doorgebracht tussen de eilanden en
het vasteland rondom de Caribische Zee. De gedichten zijn voor het grootste gedeelte
geschreven uit het klimaat van onzekerheid, die men ook als crisis of schemertoestand
pleegt aan te duiden. De onderafdelingen waarin de verzameling is verdeeld, vertonen
naar mijn oordeel geen wezenlijke, maar slechts nuanceverschillen. De eerste afdeling
wordt nog beheerst door het verlangen naar identiteit van droom en werkelijkheid,
waarbij van de romantische voorstelling wordt uitgegaan dat de werkelijkheid zich
te eniger tijd met de schone droom zal kunnen vereenzelvigen. Dit verlangen komt
in het bizonder tot uitdrukking in het prozagedicht ‘Dorst’.
Zoekend naar water zagen wij opeens recht voor ons uit een kermisland
waar blauwe en gele vlaggetjes wapperden in de wind. Dat is het nieuwe
land, zei Ariwara. Ik zei: dat is het schone land waarin wij zullen drinken
en feest zullen vieren omdat wij op onze tocht goede mensen geworden
zijn met een zuiver hart. En als we gedronken hebben en feest gevierd
dan zullen we vele, lange nachten kunnen slapen, zei Ariwara, ik ben zo
blij dat dit voorbij is want ik versmacht van de dorst. Ik zei, ik ook, ik
versmacht ook van de dorst en we zullen kunnen slapen vele, lange nachten
in dat mooie land.
Zo liepen we verder naar dat kermisland. Aan onze tocht is geen einde gekomen. Er was geen kermisland maar
God zijn eeuwig vuur en zijn zand in het rond en overal. En dorst in die
hel, enkel dorst.
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In de tweede afdeling wordt, om een beeld te gebruiken uit de strategie van de
diplomatie, de vraag gesteld of de soevereiniteit dient te worden overgedragen aan
de onzichtbare guerrillastrijders van Niemandsland.

Niets
Ach,
vandaag
was er niets
op de berg,
zelfs geen snipper
van een vod.
Daarom bevind ik
mij hier op de
hoge toren bij de
gepolijste vlaggestok. En ik hijs de vlag
en ik strijk de vlag
en hijs de vlag
en strijk de vlag.
en ik woeker met
haar kleuren.

In de derde afdeling voltrekt zich de definitieve vereenzelviging van droom en
werkelijkheid, maar hierbij heeft plaatsgehad niet een conformering van de
werkelijkheid aan de schone droom, maar van de droom aan de absurde werkelijkheid.

Roet
Ik was tot aan de grens van de zee
bijna bij het einde
toen een loktoon mij terugvoerde
naar dit veren bed
op gras dat reeds lang verdord is.
Iedere avond kom jij dan nog
in 't half-duister schuivend aan
en gooit roet in m'n kleurloos eten.
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of nog absurder

De rattenkoning
Ze noemden hem de rattenkoning.
Hij is wel afschuw'lijk.
's Nachts plast hij overal tegen
de muren.
Z'n zweren bedekt hij nauw'lijks.
Hij praat als een gek over
kleine vrouwen.
Hij praat over een lange straal
van de maan die een vuile prop
werd in z'n lelijk hoofd.
Hij is wel afschuw'lijk, de rattenkoning.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat het de dichter niet ontgaat dat ideologieën in
vele gevallen een bizonder twijfelachtige rol kunnen spelen in het niemandsland,
zoals blijkt uit het laatste gedicht dat in deze korte inleiding moge worden geciteerd.

Pias
Juist toen
jij
voorbij moest
was 't rijverkeer gestremd.
Vanwege
een rossige demonstratie
waarbij als pias
ik bont stond opgesteld.
Verschrikt
keek een agent
naar 't bittere teken
op je auto die keerde
en stuivend wegreed.

In de ontmoeting van het ego, verbeeld door de bont opgestelde pias, en het alter
ego, verbeeld als de onzichtbare bestuurder van
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de wegstuivende auto, spreekt de geheimzinnige en toch overduidelijke stem van het
geweten die, volgens de bekende uitspraak van Heidegger, uit de verte klinkt en in
de verte verklinkt.
De titel van de derde afdeling, die eveneens voor de gehele bundel werd gekozen,
is ontleend aan de naam van de Indiaanse klasse van horigen, de Yanacuna, die na
de vernietiging van de maatschappij van de Inca's door de conquistadores, steeds
meer aan eigen land en familieverband werd onttrokken. De titel wordt niet in
historische maar in symbolische betekenis gebruikt en heeft dus geen betrekking op
het verval van de Peruaanse maatschappij in de zestiende eeuw maar op de
vervreemding en ontheemding van het steeds meer toenemende aantal displaced
persons uit de twintigste eeuw.
Ik hoop hiermee voldoende te hebben medegedeeld en vooral ook voldoende te
hebben verzwegen om de lezer in de gelegenheid te stellen in rechtstreeks contact
te treden tot de sensitief registrerende poëzie van Bernardo Ashetu.
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Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse literatuur
De literatuurhistoricus die zich voorneemt een aperçu te leveren van de literatuur uit
een kolonie of een ex-kolonie, what is in a name?, wordt voor bepaalde moeilijkheden
gesteld die deels met de literatuur in het algemeen en deels met de specifiek koloniale
literatuur te maken hebben. Het verdient ter vermijding van misverstand aanbeveling
allereerst met de algemene literaire fenomenen rekening te houden. Ik zou in het
bijzonder de volgende willen noemen.
1. De stationaire en evolutionaire tendensen van de betrokken gemeenschap zoals
onder meer beschreven in het meesterlijk werk Prometheus van Carry van Bruggen.
In deze studie kunnen wij niet nalaten eveneens te wijzen op de rede door Harry
Hoetink bij de aanvaarding in 1965 van het buitengewoon hoogleraarschap in de
sociologie van niet-westerse gebieden aan de hogeschool te Rotterdam uitgesproken
over het ‘nieuwe evolutionalisme’ waarbij vooral de hem zo goed bekende structuren
in het Caribisch gebied in de beschouwing werden betrokken.
2. De psychologische tendensen die in de kunstwerken tot uiting komen. Miguel de
Unamuno heeft destijds gemeend deze min of meer volledig in de volgende
vijfvoudige reeks te kunnen samenvatten: ‘las literaturas de devoción, erotismo,
afección, realismo y cognición’. Ik wil gaarne deze voorstelling overnemen, zij het
ook met toevoeging van enkele kanttekeningen. a. Inzake de devotie-literatuur. Men
zou hier ook kunnen spreken van de literatuur van het ritueel, waaruit naar alle
waarschijnlijkheid de literatuur van het vrome gemoed is voortgekomen en die in
ieder geval beter bruikbaar is bij de behandeling der orale literatuur
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van de primitieve volken. b. Inzake de erotische literatuur. Het erotisme speelt ook
in de Antilliaanse literatuur een belangrijke rol, zij het ook in de versluierde en niet
in de naakte vorm zoals men die bij bepaalde Hollandse auteurs, Jan Cremer of
Gerard Reve, aantreft. Voorts zij opgemerkt dat niet zelden vervlechtingen en
verbindingen, men spreekt tegenwoordig graag van fusies en osmosen, plaats hebben
zodat men dan genoopt wordt tot koppeling der termen, zoals romantisch-realistisch
of affectiefcognitief, over te gaan.
3. Ten slotte moeten wij rekening houden met de esthetische implicaties. In het
algemeen plegen de traditionele beoefenaars der literatuurwetenschap hun
beschouwingen te baseren op de onderscheiding lyriek-epiek-drama of, eenvoudiger
uitgedrukt, het lied, het verhaal en het toneel. Het essentiële der esthetische implicaties
komt evenwel niet voldoende uit de verf met deze drie grondvormen die trouwens
niet nauwkeurig kunnen worden afgegrensd. Het is verstandig oog te hebben voor
de uiterlijke verschijningsvorm maar ook de intrinsieke samenhangen moeten aan
hun trekken komen. Het verdient in ieder geval aanbeveling zich er telkens weer
rekenschap van te geven dat de auteur niet zo maar een passieve plaats is waarop de
werkelijkheid met meer of minder aandrang wordt uitgenodigd haar stempel te
drukken. Hij kan evenmin vergeleken worden met een spiegel die het van buiten
opgevangen beeld op zijn beurt met meer of minder succes op de buitenwereld
reflecteert. De kunstenaar transformeert de werkelijkheid tot een nieuwe voorstelling
die het best nog met een fatamorgana is te vergelijken. Vandaar het paradoxaal
karakter van het kunstwerk, het is werkelijk en onwerkelijk tegelijk. Het is in deze
zin dat men de woorden van Bertus Aafjes moet verstaan wanneer hij opmerkt dat
de dichter niet de waarheid spreekt maar de waarheid liegt. Het is algemeen bekend
dat het pleidooi tegen de dichters zoals geformuleerd door Plato, in wezen een
pur-sang dichter, op een protest tegen zijn eigen natuur berustte. Nu is het ook weer
niet zo dat iedere fantast als een kunstenaar moet worden beschouwd; losvaste
fantasieën missen de coherentie van het kunstwerk. De beoefenaar der literatuur
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zal derhalve verplicht zijn een belangrijk deel van zijn betoog te wijden aan de
intrinsieke samenhangen van het literaire werk, aan welluidendheid, ritme en metrum,
aan beeldspraak, metafoor en mythe, en ten slotte aan stijl en stilistiek. Het is mede
door toedoen dezer stijlmiddelen, die uiteraard geheel afhankelijk zijn van de aard
van de auteur, le style c'est l'homme, dat het kusntwerk de coherentie verkrijgt die
het onderscheid van de fantasieën-zonder-meer. Aan de esthetische elementen wordt
tegenwoordig weer de nodige aandacht besteed, mede onder invloed van de
opvattingen van de Poolse literatuur-theoreticus Roman Ingarden die op bijzondere
plezierige wijze zijn gepopulariseerd, in het klassieke werk van de Amerikanen(?)
René Wellek en Austin Warren, Theory of Literature, sedert kort ook in het Hollands
verkrijgbaar onder de letterlijk vertaalde titel Theorie der literatuur.
Voor de Antillianen kan worden verwezen naar de studies van B. Jos de Roo, thans
leraar Nederlands aan het Radulphus College op Curaçao, met name naar zijn analyse
van Sarnami hai van de Surinaamse romanschrijfster Bea Vianen.
De literatuurhistoricus uit de kolonie of ex-kolonie staat er ongetwijfeld niet zo
gunstig voor als zijn collega uit Europa. Het materiaal is minder omvangrijk, het was
ook niet anders te verwachten. De functionarissen van de WIC, een uitgesproken
commerciële onderneming, interesseerden zich pas in de laatste plaats voor de
aangelegenheden van cultuur en literatuur. Men dient te bedenken dat de eerste
merkbare verandering in het Hollandse milieu zich pas in 1915 aftekent wanneer een
uitvoerige linguïstische discussie in de kolommen van de Amigoe di Curaçao wordt
opgenomen. Hieraan werd deelgenomen door de dichterpriester P.J. Poiesz, de
Arubaanse predikant ds. G.J. Eybers en de neerlandicus W.J. Walboomers die pas
kort daarvoor als hoofd van het toenmalig St. Thomas College was opgetreden. Deze
polemiek is, ondanks het verloren gaan van het archief van de Amigoe tijdens de
onlusten van 1969, door een gelukkig toeval bewaard gebleven. Het zou de heren
van de betrokken culturele instantie sieren als zij ervoor zouden zorgdragen dat dit
document, dat voorlopig in de laden op Curaçao of Aru-
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ba ligt te verpulveren, op korte termijn wordt gepubliceerd.
De Antilliaanse schrijver stuit voorts, behalve op de schaarsheid van het materiaal,
ook nog op de omstandigheid dat de documenten, en zeker de manuscripten, niet
met de nodige zorgvuldigheid worden bewaard. Het kost soms de grootste moeite
literaire documenten, niet alleen uit de periode van de WIC maar ook uit de jongste
tijd, op te sporen waardoor het in vele gevallen nauwelijks mogelijk is de authentieke
teksten vast te stellen. Ja, wij hebben met genoeg moeilijkheden te kampen, maar
deze zullen mogelijk toch wel kunnen worden overwonnen. Wij denken hierbij
onwillekeurig aan de woorden die ds. Willem Volckring in 1664 in de toenmalige
Fortkerk heeft gesproken: ‘zo klipachtig is de bodem niet, of hij brengt vruchten
voort’.
De onderhavige beschouwing zal ter wille van de overzichtelijkheid in twee
gedeelten worden verdeeld waarin de ontwikkeling achtereenvolgens voor en na de
bemachtiging in 1634 zal worden beschreven. Ik hoop in het bijzonder ook in het
verloop van mijn betoog de vraag te kunnen beantwoorden of en in hoeverre de
Antilliaanse literatuur binnen de context van de internationale samenhangen kan
worden behandeld. Ik zal dan tevens in de gelegenheid zijn eventueel, impliciet of
expliciet, de specifiek koloniale problematiek met het vereiste illustratiemateriaal
aan de orde te kunnen stellen.

?-1634
Wij weten niet veel maar toch wel iets van de Indiaanse (orale) literatuur, die door
de tand des tijds werd geërodeerd, en van de Spaanse geschriften waarvan een
belangrijk gedeelte, met name het werk van Lázaro Bejarano, de eerste
dichter-gouverneur van de Benedenwindse eilanden, op last van de kerkelijke
rechtbank van het Heilig Officie, meer bekend als de inquisitie, werd vernietigd daar
het in strijd werd geacht met de goede zeden en gewoonten van de ‘Hispanidad’. Wij
zullen derhalve met de volgende kanttekeningen moeten volstaan.
De Curaçaose folklorist Nicolaas van Meeteren, die niet alleen

Cola Debrot, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur

174
voor Curaçao maar ook voor de andere eilanden een intense belangstelling koesterde,
merkt op in zijn voortreffelijke Volkskunde op Curaçao (1947) dat op Aruba mogelijk
nog resten voorkomen van een primitieve orale literatuur waarin de dori, een bepaald
soort kikvors met fantastische rode en blauwe vlekken op achterlijf en -poten, de rol
van totemdier vervult. Het zijn vooral de Duitse antropologen die de verhalen rondom
de ‘dori’ binnen het veld hunner onderzoekingen hebben betrokken. Verwezen worde
in het bijzonder naar de Beiträge der Anthropologie, Ethnographie und Archeologie
Niederländisch Westindiens opgenomen in de ‘feestgave’ namens de Nederlandse
regering aangeboden aan het Internationale Amerikanisten Kongress te Stuttgart
(1914). Algemeen bekend zijn de rijmregels die de Arubaan in momenten van
spanning, maar soms ook zonder aanwijsbare aanleiding, voor zich uit prevelt:
‘Mako mako dori, si mi muri ken ta derami?
Ami ami ami
Mako mako dori, si mi muri ken ta yorami?
Ami ami ami.

Mogelijk aldus te vertalen:
‘Kikvors lieve kikvors, als ik sterf wie zal mij begraven?
Ikke ikke ik
Kikvors lieve kikvors, als ik sterf wie zal om mij wenen?
Ikk ikke ik.’

De Duitse geleerden waren van zins het rituele karakter van de Arubaanse rijmen en
verhalen aan te tonen, maar werden door het uitbreken van de oorlog (WOI) hierin
verhinderd.
Van de Spaanse literatuur op de eilanden, vrijwel uitsluitend op Curaçao, zijn wij
enigszins op de hoogte gesteld door werken van de Spaanse literatuurhistoricus
Marcelino Menéndez y Pelayo en de essayist Pedro Henríquez Ureña uit Santo
Domingo. Aangenomen kan worden dat de literatuur op Curaçao voornamelijk
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beoefend werd in de decenniën van 1530 tot 1560, of, om precies te zijn, tot 1559,
het jaar waarin het Santo Oficio zijn ketterjacht begon op de groep van ‘onordentelijke,
ongezeglijke en ideologisch gevaarlijke individuen (los alborotados, indisciplinados
y ideológicamente peligrosos) waartoe volgens de kerkelijke rechtbank ook Lázaro
Bejarano, vaak aangeduid als ‘el señor de Curazao’, the gentleman of Curaçao, zou
hebben behoord. Voor gedetailleerde gegevens omtrent dit proces met zijn vele
sensationele momenten wordt men verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk uit
Curazao hispánico van de Venezolaanse historicus Carlo Felice Cardot (1973). De
literatuur die op de Curaçaose rancho's, voornamelijk in de oasen van Ascención
(Band 'Abao) en Sta Anna (bij het huidige Schottegat), werd beoefend, berustte naar
alle waarschijnlijkheid op een drietal grondvormen die kunnen worden
gekarakteriseerd resp. als elegisch-didactisch, picaresk en cognitief, c.q. intellectueel.
Wij zijn verreweg het best op de hoogte van de didactische poëzie zoals zij tot uiting
komt in de strofen die Juan de Castellanos aan Curaçao heeft gewijd en waarin ook
een beschrijving voorkomt van Bejarano en zijn vrouw Doña Maria, door Johan
Hartog vanwege een Hollandse associatie of allergie?, Doña Beatriz genoemd. Van
de picareske en intellectuele literatuur, voornamelijk door Lázaro Bejarano beoefend,
zijn, op enige cryptische fragmenten na, vrijwel uitsluitend de hiaten tot ons
overgekomen.
Uit de gegevens waarover wij momenteel beschikken, zou kunnen worden
geconcludeerd dat Juan de Castellanos en Lázaro Bejarano in een
vriend-vijandverhouding tot elkaar verkeerden, mogelijkerwijs samenhangend met
de twee bekende varianten van de Spaanse cultuur. De Spaanse kolonisatie geschiedde
enerzijds door vertegenwoordigers van het charisma of, zoals men in de middeleeuwen
zei, het sacerdotium, en anderzijds door de representanten van het leven van de daad
of, overeenkomstig middeleeuws taalgebruik, het regnum. Deze twee dichters leefden
in de fascinatie van de polaire tegenstellingen. De mentaliteit van Castellanos vindt
men duidelijk weerspiegeld in een merkwaardig episch gedicht dat gelukkigerwijs
volledig is bewaard gebleven. Het wordt door sommigen aangehaald als Elegía de
Varones
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Illustres de Indias (C.Ch. Goslinga), door anderen als Eligía de Claros Varones de
Indias (Gandara-Miranda) wat waarschijnlijk geen relevant verschil oplevert. Het
moet als een bijzondere verdienste van Goslinga en Hartog worden aangemerkt dat
zij de aandacht van de Antillianen op dit werk hebben gevestigd, Hartog in het
Spaanse hoofdstuk van zijn geschiedenis van Curaçao, en Goslinga in de eerste plaats
door zijn vertaling in het Nederlands van de achttien Curaçaose strofen hoezeer het
mij ook spijt dat ik niet in staat ben voor alle vertaalde strofen een even grote
appreciatie op te brengen. Het epos bestaat uit 150000 elflettergrepige regels waarvan
de welluidendheid slechts door de charme van de rijmen en enkele enjambementen
wordt genuanceerd maar nergens door al te geprononceerde beeldspraak wordt
gestoord. Het maakt de indruk van een onbekommerd voortvloeiende stroom langs
steeds wisselende taferelen waarin bijzondere aspecten van de natuur en mensen tot
leven worden geroepen. Het panorama opent met een topografische en politieke
situatiebepaling die tot stand komt met een sobere trefzekerheid die wij node in de
vertaling missen. Hier mogen enkele strofen, in origineel en vertaling, volgen:
Curazao y Aruba, que frontero
Desta costa son islas situadas,
Al Joan de Ampiés, factor ó tesorero,
En perpetuo gobierno fueron dadas,
Las cuales por aqueste caballero
Primeramente fueron conquistadas;
Y pues son tan cercanas desta gente,
Quiero trataros dellas brevemente.
De la costa del mar que represento,
Hasta tres leguas estarán distantes;
Las gentes que las tienen por asiento
Son mucho mas que otras elegantes,
Y tanto que por otro nombramiento
Les llamaban las islas de Gigantes,
Por ser en general de su cosecha
Gente de grandes miembros y bien hecha.
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Tegenover deze kust, niet ver van haar,
Liggen Aruba en Curaçao, omgeven
Door blanke baaien, Juan de Ampiés was daar
Factor en thesaurier voor 't ganse leven.
Een dapper man, hij schuwde geen gevaar
En nam in 's Konings naam hun stille dreven
Zo dicht liggen zij onder onze kust,
Dat mij iets meer van hen te zeggen lust.
Zij dromen in een eeuwig blauwe zee,
Slechts enkele mijlen ver van onze rede;
De mensen die er wonen, zijn tevree,
Sierlijk van gang en slank van lijf en leden.
Daarom betitelt men ook wel hun stee
Als ‘Reuzeneilanden’ en wel met reden,
Want hun bewoners zijn veel groter dan
Elk ander in dees' streek geboren man.

In de derde strofe vinden wij een antropologische benadering avant la lettre van de
Indiaanse samenleving.
No tienen para qué formar querellas
De natura por malas proporciones:
Son las mujeres por estremo bellas,
Gentiles hombres todos los varones;
Por consiguiente son ellos y ellas
De nobles y apacibles condiciones;
Tienen para la guerra gentil brío,
Y su lenguaje es el de caquetío.
Zij zijn zeer vredelievend; haat noch nijd
Kan hun geluk in het geringst verstoren:
Ook zijn hun schone vrouwen wijd en zijd
Beroemd, hun kind'ren welgemaakt geboren;
Daarom zijn deze mensen steeds verblijd
En willen zij van strijd noch oorlog horen;
Wat hun een gruwel lijkt; en allemaal
Spreken zij de ‘caiquetios’ taal.
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De strofen 4, 5 en 6 bevatten een cultureel-sportieve impressie van de jeugdige
bewoners. Welhaast roerend is de tiende strofe die over een oude zwerfpriester
handelt, het prototype van de ‘geestelijke herders’ die wij ook in de slaventijd op het
eiland zullen aantreffen, en die bovendien naar mijn smaak voortreffelijk is vertaald.
Pero para buscar lo que consuela
Al ánima de máculas teñida,
Solía con alguna canohuela
En tiempo de bonanza conocida
El tal atravesar á Venezuela
Con harto detrimento de la vida;
Porque del mar cuando mayor bonanza
Se debe tener menos confianza.
Om troost te zoeken ging onze pastoor,
De bange ziel bezwaard door zonde-daden,
Er in een kano meer dan eens van door,
Zodra een kalme zee hem kwam te stade.
De tocht kwam hem niet gevaarlijk voor
Naar Venezuela; doch het is geraden
De zee niet te vertrouwen, want zij is
Gevaarlijker naarmate zij gladder is.

In de laatste strofe wordt het eiland bezien vanuit het gezichtspunt van het echtpaar
Bejarano-Ampíes waarna het panorama met een lofrede op Doña Maria wordt
besloten.
Era con gran razón merecedora
De fiesta tan cabal y generosa,
Porque demás de ser esta señora
En aviso cabal y virtuosa,
Entre las otras era como aurora
En todas buenas partes de hermosa.
Con esto concluyamos, y aquí pare
Lo de Aruba, Curazao y Buinare.
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Doña Maria was dit zeker waard,
Want zij was goed en vriend'lijk; ieder achtte
Haar wijze raad. Ook was zij zacht van aard,
Deugdzaam en vroom zij alle leed verzachtte.
Een dageraad, die licht aan blijdschap paart,
Schoon was zij als zij sprak, schoon als zij lachte.
Hier eindige mijn lied op deze vrouw
En op Bonaire, Aruba en Curaçao.

Merkwaardig genoeg zullen wij nog in de twintigste eeuw in de Antillen dichters
aantreffen van het type Castellanos die een zekere voorkeur aan de dag leggen voor
het vloeiende weinig agressieve ritme, vooral niet staccato!, waarbij een uiterste
soberheid der stijlmiddelen wordt betracht. Hierdoor wordt een affectieve sfeer
gesuggereerd die in het Papiamentu met het woord kariño wordt aangeduid.
Castellanos heeft waarschijnlijk een indirecte invloed uitgeoefend, dus niet zozeer
als vaardig versificateur maar in de eerste plaats door zijn geestelijke instelling die
veel overeenkomst vertoont met de mentaliteit van de priesters die zich daarna met
de zielszorg onder de slaven zouden belasten. De mentaliteit van Bejarano zou
hiervoor zeker niet de geschikte zijn geweest. Hij vertegenwoordigde een
individualisme dat pas drie eeuwen later, en ook dan nog slechts met mate, in de
Antillen ingang zou vinden.

1634-?
De informaties die na de bemachtiging binnenstromen, bij tijden alleen maar
binnensijpelen, zijn van twee geheel verschillende bronnen afkomstig, van de
gouverneur en andere functionarissen van de West-Indische Compagnie in Willemstad
en van de leden van de Venezolaanse inlichtingendienst in Caracas, die toen nog
eenvoudig als spionnen werden gekwalificeerd. Deze informaties zijn, geheel anders
dan de literaire kunstwerken, met minutieuze zorgvuldigheid bewaard gebleven in
de archieven van Den Haag en Sevilla, waar zij steeds naarstiger bestudeerd worden
door de koloniale chroniqueurs die nu eenmaal veel
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meer belangstelling aan de dag leggen voor de Hollandse en Spaanse gauwdieven
dan voor cultuur, folklore en literatuur. Het spreekt vanzelf dat deze rapporten en
verslagen van zo verschillende herkomst ook vaak een tegenstrijdig karakter dragen,
maar in bepaalde opzichten stemmen zij vrijwel woordelijk overeen, en wel in het
bijzonder betreffende aangelegenheden van de samenstelling van de bevolking, de
militaire en burgerlijke instellingen, de vesting- en stedebouw, alsmede de
reorganisatie van de weide- en landbouwgronden, beide gesitueerd rond de oasen
die weldra door de Hollanders met hun merkwaardig penchant voor verkleinwoorden
hòfi (hofje) werden genoemd. Weer geheel met elkaar in tegenspraak zijn de
informaties inzake de economische ontwikkeling van de eilanden. De Hollandse
rapporteurs klagen steen en been, men zou haast geloof hechten aan hun verklaringen
dat zij een koorddans uitvoeren op de rand van het faillissement. Wat een depressie
en déconfiture allemaal! De Venezolaanse informanten daarentegen prijzen niet
zonder een zekere afgunst de welstand van de kolonisten, alsmede van hun sierlijk
opgedofte dames die, volgens Caracas, door de Hollanders ‘wiven’ werden genoemd.
Het meest opvallende was zonder twijfel volgens beide inlichtingendiensten de
heterogeniteit van de bevolking die volgens de gouverneur en zijn raad te zijner tijd
wel tot een ernstig maatschappelijk gevaar zou kunnen uitgroeien. Wij zullen volstaan
met een vluchtige impressie van de drie groepen die in meerdere of mindere mate
tot de ontwikkeling van de Antilliaanse folklore en literatuur hebben bijgedragen,
die, gelijk bekend, niet steeds van elkaar kunnen gescheiden worden. Wij zullen in
de eerste plaats de zwarte arbeiders van Afrika's westkust moeten introduceren. De
Afrikaanse slaven waren van zeer uiteenlopende regio's afkomstig, van het
tegenwoordige Nigeria tot Angola waar zij, alvorens gedwongen te worden tot de
overtocht naar de Amerikaanse centra, het gaat hier dus om de beruchte
‘middlepassage’!, in de forten gevangen werden gehouden. Van het leven in deze
forten, o.a. in St. George d'Elmina, kunnen wij een ooggetuige-indruk krijgen uit de
verzen van de dichter-arts Willem van Focquenbroch (A'dam 1635 - St. George
d'Elmina 1675) die
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daar onder meer belast was met het aanbrengen van het brandmerk van inscheping,
waarvoor om een nog onbekende reden de klaverbladvorm was gekozen.
Tot de jeugdwerken van W.F. Hermans behoort ook een bloemlezing van deze
Slauerhoff-achtige figuur uit de zeventiende eeuw (G.A. van Oorschot 1946). Wij
moeten aannemen dat de slaven niet alleen uit de jungle maar ook uit de hoge
civilisatiecentra à la Benin afkomstig waren, waarvoor wij overigens momenteel
geen bewijzen kunnen aanvoeren. Deze gedwongen immigranten hebben een
belangrijke bijdrage geleverd zowel voor de gesproken als de geschreven literatuur.
Het volksverhaal zou zonder deze volksgroep zelfs ondenkbaar zijn geweest. Als
tweede groep moeten naar mijn oordeel de Venezolanen worden genoemd, niet alleen
de zieleherders maar ook de twijfelachtige beoefenaars der legale maar vooral de
illegale handel. De Venezolanen bleken bijzonder toegankelijk voor het gewone
volk, de priesters door de charismatische instelling van het ‘sacerdotium’, de
sluikhandelaars door hun zo niet charismatische dan toch joviale opvattingen en
beiden door hun neiging de ontmoeting met de ‘ander’ niet infernaal à la Sartre maar
met een accolade, een abrazo, te bezegelen. De zwerfpriesters herinneren aan de
hoofdfiguur in de roman The power and the glory van Graham Greene, waarbij vooral
mag worden gewezen naar de Nederlandse vertaling waarvan de titel Het geschonden
geweten mij minstens even toepasselijk lijkt. Aangetekend zij dat vele dezer
zielzorgers oorspronkelijk niet uit Venezuela afkomstig waren, men denke maar aan
Schabel (de Venezolanen spreken van Chabel met de klemtoon op de laatste
lettergreep) die als eerste van een nieuwe taal in wording op Curaçao gewaagt en
Schink die de slaven tijdens de opstand van 1795 op zo ontroerende wijze bijstand
heeft verleend. Daarom mogen wij ze ook zwerfpriesters noemen, zij waren langs
vele meer of minder kromme wegen eerst in de Andes en ‘llano's’ en vervolgens op
Otrabanda en in de kunuku terechtgekomen ‘opdat de genade des Heren met U zij’
of zoals zij het uitdrukten ‘que la gracia del Señor sea con vosotros’. Felice Cardot
vermeldt in zijn Curazao Hispánico de namen en minibiografieën, uiteraard met de
nodige leemten, van ruim vijftig
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zwerfpriesters. Uit de namen, waarvan verschillende nog in de bevolkingsregisters
op de Antilliaanse eilanden voorkomen, kan worden opgemaakt dat zij niet alleen
hartelijke maar ook intieme betrekkingen met bepaalde leden van de bevolking
hebben onderhouden. Heden ten dage zou het nauwelijks indruk maken, maar toen,
ja toen ... De Venezolanen hebben vooral door hun omgang met leden uit alle lagen
van de bevolking zoniet direct dan toch indirect een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van de literatuur geleverd. Ten slotte moet de derde groep genoemd
worden, waartoe al degenen kunnen worden gerekend die als intermediair tussen de
Nederlandse gezagdragers en de zwarte arbeiders hebben gefungeerd. Deze personen
behoorden tot een groot aantal etnische of sub-etnische groepen, voor een belangrijk
gedeelte uit Noord- en Noordwest-Europa afkomstig, behalve uit Nederland ook uit
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Engeland, Schotland en de Scandinavische landen.
Tot de sociale intermediairs moeten naar mijn oordeel ook de sefardieten (de
‘sephardics’, zeggen de Engelsen) worden gerekend die voor het grootste gedeelte
uit Amsterdam en maar voor een zeer klein gedeelte uit Brazilië afkomstig waren.
De blanke intermediairs en vooral ook hun nakomelingen hebben speciaal in de
negentiende en twintigste eeuw in belangrijke mate bijgedragen tot de vorming van
een Antilliaanse literatuur.
Wij zullen de vraag naar de genese en ontwikkeling van de literatuur in de
Nederlandse Antillen zonder veel moeite kunnen beantwoorden mits wij ons eerst
een indruk eigen maken van de ontwikkeling van de heterogene samenleving waarvan
de eerste informanten hadden gemeld. Wij kunnen deze evolutie, ondanks de vele
verwikkelingen van het ‘nieuwe evolutionisme’, op de voet volgen omdat wij zo
gelukkig zijn over een groot aantal berichten te beschikken.
Uit de documenten van de Haagse archieven en de Amerikaanse State Library in
Albany hebben historici en juristen als J.H.J. Hamelberg (De Nederlanders op de
West-Indische eilanden, 1909) H.W.C. Bordewijk (Ontstaan en ontwikkeling van
het staatsrecht van Curaçao, 1911), B. de Gaay Fortman (Curaçao in de jaren 1804
tot 1816), J.A. Schiltkamp (Bestuur en Rechtspraak
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in de Nederlandse Antillen ten tijde van de W.I.C., 1969) e.a., een min of meer
afgerond verhaal ontworpen van de institutionele en politieke wetenswaardigheden
van de bemachtiging tot de restauratie, de ‘jaren van verwarring’ inbegrepen.
Vervolgens kunnen wij kennis nemen van ervaringen met een meer persoonlijke tint
van Nederlanders die langere of kortere tijd in de Antillen hebben doorgebracht. Ik
zou dan in de eerste plaats willen noemen De Nederlandse West-Indische eilanden
(1836) van M.D. Teenstra, een beetje patjepeeërig maar niettemin in hoge mate
boeiend; Weemoedstonen uit mijn leven of mijn reis naar Curaçao (1834) van H.J.
Abbring, een gewezen officier van de genie uit de Napoleontische legers met een
neiging tot ernstige depressies; en ten slotte de herinneringen uit 1826 van M.v.d.
Goes, de qualitate qua opgewekte adjudant van de q.q. minder blijmoedige gouverneur
Cantz'laar. Van de woelige geschiedenis van het perswezen in de negentiende eeuw
worden wij op de hoogte gesteld door het overzicht van de Antilliaanse journalistiek
van Johan Hartog, zonder twijfel een van zijn meest indringende boeken, en van de
Curaçaose sluikhandel en sluikhandelaars door het proefschrift De
Internationaalrechtelijke betrekkingen tussen Nederland en Venezuela 1816-1920
(1920) van K.H. Corporaal, een boek dat er werkelijk niet om liegt. Uit de
formeel-juridische titel zou geen mens vermoeden dat wij in feite hier met een reeks
detectiveverhalen of beter nog, piraten-stories te maken hebben. Wie het
Venezolaans-Antilliaans antagonisme in de negentiende eeuw wil leren kennen, moet
aanstonds deze dissertatie aanschaffen die ook wetenschappelijk als voorbeeldig
moet worden beschouwd.
Na de emancipatie in 1863 en vooral na de inwerkingtreding van het
Regeringsreglement van 1865 heeft de journalistieke explosie plaats waarin ook
gewezen en toekomstige presidenten van Venezuela een belangrijke rol hebben
gespeeld. Ten slotte worden wij geconfronteerd met de interpretaties van Nederlandse
en Venezolaanse historici en chroniqueurs uit de twintigste eeuw die elkaar in de
armen vallen of in de haren vliegen, ongeveer op de wijze zoals dit ook in 1634 of
daaromtrent moet zijn gebeurd. Wij mogen uit de aangeboden feitelijkheden in de
eerste
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plaats concluderen dat ook de Antilliaanse geschiedenis zich heeft afgespeeld volgens
een reeks van stationaire en evolutionaire tendensen die steeds meer van een
heterogene naar een homogene samenleving leidden, zonder dat de homogeniteit
ooit volledig tot haar recht kon komen. Het is trouwens de vraag of de homogeniteit
ooit in een samenleving wordt gerealiseerd. Vervolgens kunnen wij vaststellen dat
de sociale en culturele prestaties oorspronkelijk door de groepen afzonderlijk en niet
door een interactie van de groepen tot stand komen. Van een zekere mate van
interactie van de groepen kan men pas spreken nadat de creolisering zich heeft
voltrokken. Aangetekend zij hierbij dat de creolisering niet steeds een biologische
promiscuïteit vooronderstelt. Wij kennen een fysieke, wij kennen ook een mentale
creolisering. Wie niet van buiten vernegert, meent de Cubaanse dichter Nicolás
Guillén, vernegert wel van binnen. Wij kunnen eveneens het omgekeerde stellen,
wie niet van buiten verbleekt, verbleekt wel van binnen. Kortom, de Antillianen
creoliseren allen zonder uitzondering, zij zijn allen ‘café au lait’, van buiten of van
binnen. Dit stuivertje wisselen behoort tot de syndromen van creolisering die nog
steeds niet in voldoende mate werden bestudeerd. Wij spreken van de evolutie van
een heterogene naar een homogene samenleving, wij mogen ook van
creoliseringstendensen spreken. Wanneer is de tropische mens zover gevorderd dat
hij handelt à la criollo? Tijdens de bestuursperiode van de WIC, dus van 1634 tot
einde achttiende eeuw, kon men de vonken, de vuurspranken van inspiratie uitsluitend
van de groepen in haar afzonderlijkheid verwachten. De inspiratie voor vesting- en
stedebouw is van Europese vertegenwoordigers van de WIC afkomstig. Wij zijn heden
ten dage geneigd de prestaties op dit gebied te onderschatten, omdat wij met de groep
in haar nadagen worden geconfronteerd, in de gedaanten van moreel of financieel
aan lager wal geraakte sloddervossen van het type djaka di batrei (garnizoensrat).
De organisatie van de buitendivisies, met haar prachtige landhuizen, oasen en
bevloeiingswerken, dient op rekening van de blanke intermediairs te worden gesteld.
De Venezolaanse missionarissen hebben vooral het geloof levendig gehouden in de
mogelijkheid van een politieke of metafysische overschrijding van de
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door de wereldlijke en kerkelijke machten gestelde grenzen. De artistieke inspiratie,
de danskunstige en muzikale maar ook de folkloristische en literaire, is in de eerste
plaats van het Afrikaanse volksdeel uitgegaan. Deze oorsprong van de artistieke
inspiratie vinden wij in alle gebieden van het Amerikaanse continent waar wij een
samenleving van zwart en blank aantreffen. Men kan uitvoerige informaties
hieromtrent verkrijgen uit het opus magnum, in dit geval ook letterlijk magnum, het
boek telt ruim achthonderd bladzijden, van Eugene Genovese, The World the Slaves
made (Pantheon Books, New York 1974). Wij moeten er onmiddellijk aan toevoegen
dat de evolutionaire tendensen ertoe leidden dat de creativiteit niet tot het zwarte
volksdeel beperkt bleef maar zich in de daarop volgende decenniën ook tot de andere
segmenten van de samenleving uitstrekte. Voor wat de folklore en literatuur betreft
moeten wij hier in de eerste plaats naar twee werken ‘della prima ora’ verwijzen,
Ainsi parla l'oncle van de Haïtiaanse etnoloog Jean Price Mars (1928) en de Antologâa
de Poesïa negra hispano-americana van de Cubaan Emilio Ballagas (1935).
Jean Price Mars wendt zich aanstonds af van het biologisch ‘indigenismo’ dat later
als ‘négritude’ zou worden geëtaleerd. Hij stelt vast dat de artistieke inspiratie ook
in de Haïtiaanse samenleving van het Afrikaanse volksdeel is uitgegaan, maar hij
wijst daarbij eveneens op de latere interferenties van zwarte en blanke
cultuurstromingen. Emilio Ballagas scheert ronduit de gek met de racistische
pretenties, en wel vooral in de mini-biografieën waarmede zijn handzame bloemlezing
wordt besloten. De meeste negerdichters blijken ‘de raza blanca’ te zijn, onder wie
Alejo Carpentier, de auteur van de roman Ecué-Yamba-O, Luis Palés Matos, de
Portorikeinse dichter van Majestad Negra, en Ballagas himself. Van de niet-blanken
kunnen wij de volgende bijzonderheden lezen: Regino Pedroso ‘de raza negro-amarilla
sin otra mezcla’ (van het zwart-gele ras zonder verder bijmengsel) en Nicolás Guillén
‘quien no demiente el color pigmentado de su piel’ (die niet zijn gepigmenteerde
huidskleur verloochent). Wij kunnen aannemen dat de genese en ontwikkeling van
de literatuur in de Nederlandse Antillen zich op dezelfde wijze heeft voltrokken
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als op de grote Antillen, en in het bijzonder Haïti en Cuba. In de zeventiende en
achttiende eeuw ontwikkelt zich de literatuur uit de reminiscensen van de Afrikaanse
folklore, wat deze ook mogen zijn geweest na de gevangenschap in de forten van
Afrika's westkunst en de bejegeningen tijdens de middlepassage. Wij zullen
achtereenvolgens de gesproken literatuur van de eerste twee eeuwen, de zeventiende
en achttiende, en vervolgens de geschreven literatuur van de negentiende en twintigste
eeuw behandelen.

De gesproken literatuur
Deze periode valt in twee fasen uiteen: 1. de fase van de shock waarin de zwarte
immigrant zich in de eerste plaats in het nieuwe milieu tracht te oriënteren. 2. de fase
van de renovatie van de Afrikaanse folklore.
Ad 1. de fase van de shock houdt niet in dat een toestand van algehele catatonie
zou zijn ingetreden maar wel dat de immigranten zich duidelijk geremd gedragen.
Wie bezettingen of daarmee gelijk te stellen situaties heeft medegemaakt, zal geen
moeite hebben met de herkenning van deze perioden van verminderde creativiteit.
Op de Antillen liet zich bovendien het gemis gelden van een gemeenschappelijke
taal als communicatiemiddel. De slaven zullen onder deze omstandigheden hun
artistieke activiteit in de eerste plaats op de muziekinstrumenten hebben
geconcentreerd, de benta, matrimonial, triangel, fluit en drum, een combinatie van
instrumenten die fortissimo maar ook pianissimo kunnen worden bespeeld zodat de
slaven niet het gevaar liepen de meester onnodig te prikkelen. De muziek zal ook in
verband met het danstalent van de Afrikanen een belangrijke rol hebben gespeeld.
Verder zullen zij zich bij gebrek aan een gemeenschappelijke taal in hoofdzaak van
het mimisch en onomatopeïsch medium hebben bediend. Wij kunnen aannemen dat
deze fase meer voor de folklore dan voor de literatuur van belang is geweest.
Misschien stammen uit deze tijd enkele liederen in het oer-Papiamentu, het guene,
waaromtrent wij het zwijgen zullen toedoen omdat deze taal onvoldoende is ontcijferd.
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Ad 2. Wij mogen aannemen dat in deze fase de culturele actualisering van een nieuwe
gemeenschappelijke taal, het Papiamentu, begint en tegelijk daarmee ook de renovatie
van de folkloristische literatuur. Nergens wordt een taal cultureel pasklaar geboren.
De culturele actualisering van de Europese talen heeft plaatsgehad tussen de veertiende
en zestiende eeuw; de culturele actualisering van het Papiamentu is ook momenteel
niet voltooid, het Papiamentu verkeert nog altijd in een stadium van wording. De
renovatie van de literaire folklore uit Afrika kan slechts ten dele door ons worden
beoordeeld omdat ons uit bepaalde resten steeds duidelijker wordt dat een belangrijk
gedeelte verloren moet zijn gegaan. Wij doen bovendien verstandig de volgende
waarschuwing ter harte te nemen van de Standard Dictionary of Folklore van Funk
en Wagnall (1949): ‘collections of negro-folktales usually suffer from the suppression,
deliberate or unintentional, of non-animal tales regarded as a-typical or non-negro,
of variants considered inaccurate, and of so called “dirty stories”. Cronise and Ward,
for example, assert that evidence was occasionally found of the existence of another
class of stories such as the missionary would not care to hear or to record.’ Ik moge
erop wijzen dat heden ten dage deze handelingen van censuur niet door missionarissen,
maar in de eerste plaats door ambtenaren van departementen van cultuur en daarmee
gelijk te stellen instanties worden uitgeoefend. Voor zoverre mij teksten van de orale
literatuur bekend zijn, zou ik de volgende driedeling willen voorstellen: 1. de feest-,
voornamelijk oogstliederen, 2. de verhalen, voornamelijk spinvertellingen, die
afwisselend als dierfabels, wat ze tot op zekere hoogte ook zijn, of als sprookjes,
waar ze in ieder geval niet toe behoren, aan de man worden gebracht, 3. de
volksliteratuur van het intermezzo tussen de achttiende en negentiende eeuw.
Ten aanzien van de oogstliederen en de spinvertellingen menen bepaalde
onderzoekers dat bij de renovatie, c.q. transpositie van de Afrikaanse vertellingen in
het Amerikaans milieu een verschuiving van het sacrale naar het profane heeft
plaatsgehad. Wat betreft de oogstliederen zou ik deze opvatting onder bepaalde
reserve kunnen delen, voor de spinvertellingen acht ik haar wei-
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nig overtuigend. Ik meen dat de liederen ter gelegenheid van het oogstfeest (in het
Papiamentu met een grote verscheidenheid van namen aangeduid: korta maishi, naar
het snijden van de maïs,. wapa, naar de bijbehorende dansen, en seú of simadan,
woorden die de totaliteit van het feest aanduiden) inderdaad zowel elementen van
het Afrikaanse verleden als het Antilliaanse heden inhouden. Elementen van het
verleden voor zover zij zich, althans bij flarden, van het oer-Papiamentu, het guene,
bedienen en voor zover zij de vormen van het sacrale oogstlied nabootsen. Elementen
van het heden voor zover de rituele tekst door hyperrealistische wendingen wordt
onderbroken.
Enkele citaten uit het bekende oogstlied ‘Bawan Simadan’ kunnen het een en ander
verduidelijken. Het lied, waarschijnlijk een meerstemmige zang, begint met een
inleiding die men met enige goede wil sacraal zou kunnen noemen.

Bawan simadan
kunuku grandi a kaba
bawan simadan
kunuku a kaba wé
bawan simadan
wapa bunita mi muchanan
dam simadan
poko poko muchanan
dam simadan é
pa Tat'i shelu no rabia
bawan simadan.

Mogelijk als volgt te vertalen:
de grote akker hebben wij leeggemaaid
bawan simadan é
daar staat geen stengel meer op het veld
jongens en meisjes neem je draai
bawan simadan
rustig aan jongelui
simadan é
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dat wij niet de toorn opwekken
van de Vader in de Hemel
bawan simadan.

In de laatste strofe wordt al spoedig door enkele hyperrealistische opmerkingen
terzijde aan andere fascinatie-mogelijkheden herinnerd.
esaki ta un simadan
ku hopi mama ta pèrdè yu,
bawan simadan
kompa mes a yamami
bin mira papa di su yunan,
bawan simadan
mester zak abao pa kinipyé,
bawan simadan.

Mogelijk als volgt te vertalen:
zo'n simadan vrienden
heb je nooit eerder gezien
het is de beurt aan de moeders
om haar dochters prijs te geven
bawan simadan
niemand heeft ooit eerder
zo'n simadan gezien
laat ons bukken jongens
om op de juiste plek te knijpen
bawan simadan.

Spinvertellingen (kuenta di nanzi)
Het is bekend dat ten aanzien van deze vertellingen een drietal hypothesen zijn
opgesteld die elkaar niet aanvullen, zoals sommige auteurs ons willen doen geloven,
maar elkaar wel degelijk uitsluiten: a. de vertellingen hangen samen met de verering
van de spin als totemdier; b. de spin, in het midden van zijn web, moet worden
beschouwd als symbool van de levenwekkende zon; c.
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deze vertellingen zijn ontstaan uit sympathie voor het kleine dier zoals wij die ook
in vele andere literaturen aantreffen.
Als ik het betoog van Lou Lichtveld over de spin als een wezen dat zich tussen
hemel en aarde bevindt, juist heb begrepen, zou ik moeten aannemen dat in de
Surinaamse teksten elementen voorkomen die op een sacrale oorsprong wijzen.
Volgens mij heeft zich in de Antilliaanse verhalen de evolutie van het sacrale naar
het profane tot een ‘point of no return’ voltrokken, indien het sacrale al ooit aanwezig
is geweest, wat ik voorshands ernstig betwijfel. Het is niet onmogelijk dat Lichtveld,
die zijn betoog als een speurtocht naar de spin beschouwde, het heet ‘Op zoek naar
de spin’ in feite op zoek was naar de identiteit van zijn eigen ik. Of eigen X?
Van de ruim dertig spinvertellingen, die tot nu toe werden opgetekend, kennen
wij een groot aantal versies, in het Nederlands, Engels en Papiamentu, van zeer
uiteenlopende auteurs, onder wie H. van Capelle (Mythen en Sagen uit West-Indië),
M.D. Latour (in verschillende jaargangen van de West-Indische Gids), Nicolaas van
Meeteren (Volkskunde van Curaçcao), J. Droog (Biba Nanzi!, dat in de nadagen van
de onlusten in 1969 verscheen en heftige kritiek heeft uitgelokt van het radicale
weekblad Vito), Nilda Pinto (Cuentanan di Nanzi) en de Amerikaanse papiamentist
(= Papiamentu-kenner) Richard Wood. Een voortreffelijke Nederlandse versie van
A. Jesurun van het geraffineerde ‘Temekóe Temebè’ werd destijds in het eerste
nummer van de Antilliaanse Cahiers opgenomen (1955). De teksten van Hollandse
auteurs maken in het algemeen, ook als zij in het Papiamentu zijn geredigeerd, een
enigszins moraliserende en houterige indruk die weinig past bij deze vertellingen
waarvan de fascinatie juist uitgaat van de machiavellistische en soepele opvattingen
die het publiek in het algemeen tegelijk veroordeelt en bewondert. Voor de
buitenstaander is het van belang dat hij aanstonds kennis maakt met de meest adequate
versies, naar mijn oordeel de Papiamentse van Nilda Pinto en de Engelse van Richard
Wood. Van de vertalingen in het Nederlands zou ik op dit ogenblik alleen het
voortreffelijke ‘Temekóe Temebè’ van A. Jesurun kunnen aanbevelen. De uitgave
van Richard Wood werd op bijzonder originele
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wijze geïllustreerd door de Curaçaose graficus José Capricorne die er zich blijkbaar
van bewust was dat de ‘kuentanan di nanzi’ meestal in een Curaçaose transpositie,
tot de belangrijkste verworvenheden van de Antilliaanse literatuur behoren. Zij doen
in vele opzichten niet onder voor de Vlaamse Vos Reinaerde. En dat is geen
kleinigheid!

Volksliteratuur van het intermezzo
Van deze periode zijn een groot aantal rijmen en vertellingen bekend waarvan enkele
van weinig vriendelijkheid en andere van iets minder onvriendelijkheid getuigen.
Van weinig vriendelijkheid: ‘Mi shon, ta ken lo karga koprá awó?’ (Wie zal nu de
vuilnisemmer dragen?). Van iets minder onvriendelijkheid: ‘Bende waha, laga kochero
sosegá’ (Verkoop je rijtuig, gun de koetsier eindelijk rust). Tot de meest essentiële
creaties behoren de luango (luango = Angola?) en de Bonairiaanse vertellingen. Zij
handelen steeds weer over de gewezen slaaf die zich afvraagt of communicatie
mogelijk zal zijn tussen de geëmancipeerde en de meester. Het antwoord van de
‘luango’ luidt dat iedere ‘luango’ van het zout van de meester afstand zal moeten
doen om zo naar zijn land van herkomst terug te kunnen vliegen. De Bonairiaanse
storyteller Lourens (Louchi) Sanjacobo vertelt van twee engelen, een zwarte en een
blanke, die langs ijldunne draden, door de spin Nanzi gesponnen, naar de aarde zijn
afgedaald en daar vergeefs naar elkaar blijven zoeken. Sanjacobo heeft een meer
positieve benadering, maar dat belet hem niet zijn verhaal op Afrikaanse wijze te
onderbreken en enkele snerpende vragen te stellen waarop hier in verband met de
nakomelingen van de beschreven personen niet verder zal worden ingegaan. Het is
begrijpelijk dat noch de ‘luango’ van Band' Abao op Curaçao noch de storyteller van
Rincón op Bonaire bij machte was het antwoord te geven. Het waren de beoefenaars
der geschreven literatuur die een indruk zouden moeten geven van de wijze waarop
de creolisering had plaatsgehad. Voor nadere gegevens omtrent de
‘luango’-vertellingen wordt verwezen naar de folkloristische sprokkelin-
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gen Curaçaoënsia van P. Brenneker (uitg. Boekhandel Augustinus, Curaçao 1961)
en voor de vertellingen van Lourens Sanjacobo naar de dichtbundel Tussen de grijze
lijnen van mijn naamgenoot Cola Debrot (G.A.v. Oorschot, 1976).

De geschreven literatuur
Het begin van de ontplooiing van de kunstliteratuur in de twintigste eeuw kan in het
fin-de-siècle worden gesteld. Wij zouden zelfs een nauwkeurig jaartal kunnen
aangeven, 1886, het jaar van de oprichting van het tijdschrift voor muziek en literatuur
Notas y Letras, onder redactie van de meest bekende dichter van de Nederlandse
Antillen, Joseph Sickman Corsen (1855-1911) en de hispanist Ernesto Römer. Wij
kunnen deze ontwikkeling in twee perioden verdelen, de eerste van voorbereiding
en de volgende van ontplooiing. In de periode van voorbereiding doen zich een drietal
tendensen voor die zich ook in de verdere ontplooiing zullen voortzetten. Ik denk
om te beginnen aan de tendens tot verruiming van het gezichtsveld waardoor ook
communicatie met buiten-Antilliaanse situaties en stromingen plaatsheeft. Vervolgens
aan een steeds meer groeiende belangstelling voor de geschreven tekst, waaruit tevens
volgt dat het luisterpubliek voor een belangrijk deel door het lezend publiek wordt
vervangen, conditio sine qua non voor de groei van een literatuur. En ten slotte een
merkwaardige bereidheid tot coëxistentie van de drie talen, het Papiamentu, het
Spaans en het Nederlands, die tot een drietalige literatuur zou leiden, een bijzonderheid
die verder slechts in enkele Aziatische gebieden wordt aangetroffen. De schrijver
met Papiamentu, een taal in wording, als moedertaal zocht onwillekeurig steun bij
degenen die een taal bezigden die reeds cultureel volledig was geactualiseerd. Hierbij
dienden zich onwillekeurig twee talen aan, het Spaans, de taal van de intellectuele
geëxileerden uit Venezuela en Santo Domingo, en het Nederlands, de taal van de
administratie, het onderwijs en de missie, die inmiddels niet langer uit het bisdom
van Caracas, met zijn charismatische zwerfpriesters, maar uit de Nederlandse kerkpro-
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vincies met haar geïnstitutionaliseerde missionarissen werd gedirigeerd. De invloeden
van buitenaf zijn vooral afkomstig uit de Franse en Spaanse regio, met name Haïti,
Venezuela en Santo Domingo, en Hollandse, vooral van de Nederlandse congregaties
van priesters, fraters en zusters, die zich inmiddels op Curaçao hadden gevestigd.
Deze contacten manifesteerden zich vooral in de folklore, een enkele maal ook in
de volksliteratuur, zoals in de volgende copla die duidelijk haar herkomst van de
Venezolaanse llano's verraadt:
Si shon pastol hera sabi
kon bo dushi sa yanga
ate ta los sotana
ate ta chercha i changa.
Wist mijnheer de pastoor
hoe heerlijk je meisje kan ‘dansen’
hij wierp de soutane van zich af
en ging aanstonds met haar chancen.

De belangstelling voor de geschreven tekst hangt samen met de intensivering van
de journalistiek, waarbij een groot aantal vraagstukken aan de orde werden gesteld
die een uitdaging opleverden niet alleen voor bepaalde personen of groepen maar
ook voor de gemeenschap in haar geheel. Een groot aantal dagen weekbladen werden
in de jaren zestig en zeventig in het leven geroepen. Naast de Civilisadó, in het
Papiamentu, van de bekwame en strijdvaardige Casten Meyer, kunnen wij de
Noticioso, in het Spaans, en De Onafhankelijke in het Nederlands noemen. De meest
uiteenlopende sympathieën en antipathieën komen in de pers tot uiting, pro- en
anti-Venezolaans, pro en anti de maçonnerie, pro en anti de clerus, pro en anti
gouvernementeel en daarnaast meer of minder heftige tegenstellingen die vooral op
het persoonlijk vlak tot uiting komen. Deze duels speelden zich niet alleen af in de
krant maar ook in de pamfletten, die als losse brochures werden uitgegeven; liederen
die in en buiten de tambú- en taray-lokalen werden gezongen; en ten slotte de
banderitas' (vlaggetjes) die zo werden genoemd omdat de meestal sterk ge-
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peperde epigrammen op smalle strookjes papier om een stokje werden gewikkeld en
aldus tegen een geringe vergoeding aan de man werden gebracht. [...] Deze typen
van expressie, die de beoefenaars der literatuurwetenschap tot de ‘triviaalliteratuur’
plegen te rekenen, laten zich vooral gelden als de officiële pers en literatuur dusdanig
zwaar op de handse vormen aannemen dat zij niet meer voor de ‘gewone man’
genietbaar zijn.
Tot de meest bekende pamfletten uit het fin-de-siècle moet de brochure worden
gerekend van de Curaçaose advocaat A.M. Chumaceiro met de sensationele titel ‘Zal
het kiesrecht Curaçao tot kannibalisme voeren?’ (1895), die Curaçao overigens meer
kwaad dan goed heeft gedaan omdat de Haagse parlementariërs, die ook toen reeds
als experts par excellence werden beschouwd, de titel letterlijk hebben opgevat
waardoor nog in mijn studententijd in de jaren twintig van onze eeuw de Antillianen
als gevaarlijke lieden met een voorkeur voor bepaalde spijzen werden beschouwd.
Het zogenaamde ‘worsteltijdperk’ der Curaçaose pers (het woord is afkomstig van
de journalist Hipolito Aumaillon) is op tweeërlei wijze van belang geweest voor de
ontwikkeling der literatuur. Het heeft in de tweede helft van de negentiende eeuw
verschillende auteurs in de gelegenheid gesteld zich vertrouwd te maken met hun
specifieke instrumenten, de taal en de pen. Deze worsteling met de engel, het publiek
en de tegenstanders heeft nog in andere opzichten een stempel op de auteurs gedrukt.
Het was niet alleen een kwestie van vingeroefeningen, het was ook een kwestie van
inzet of, zoals men later zou zeggen, van engagement, van ‘empeño’. De eerste
generatie van auteurs is in het engagement van de journalistiek geboren. Verschillende
auteurs waren trouwens zoals ook elders als journalist werkzaam.
Dit betekent dat zij op den duur niet alleen het belang maar ook de betrekkelijkheid
van dit type engagement leerden kennen. Vooral als men gelieft te bedenken dat het
puur ideële engagement in verreweg de meeste van de gevallen op puur commerciële
bindingen uitloopt. De journalisten begonnen in de voorste rijen van de voorhoede
en eindigden als de kataoli's van de achterhoede. (Onder ‘kataoli’ wordt letterlijk
verstaan de laatste man
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in een rij van marcherende soldaten.) Vooral in de armoedige, in de tentakels van
enkele rijkaards verstrikte kolonies. Een van de meest geëngageerde journalisten, de
eerder genoemde Aumaillon, deelde in 1902 mede dat hij zich voorgoed uit de
journalistiek terugtrok, en wel ‘om dezelfde reden die als lood zo zwaar drukt op
alle persondernemingen op dit eiland van nare onverschilligheid voor alles wat niet
zuiver mercantilisme is’. Het archaïserend begrip ‘mercantilisme’ was uiteraard een
eufemistische waardering van een commercialisme van vaak dubieuze aard. Johan
Hartog, die het beter meent te weten!, rekent Aumaillon tot de ‘vuige schrijvers’, de
‘muckrakers’ van de Curaçaose pers. De vuige man behoort intussen tot de weinigen
die zich met een zekere openhartigheid hebben uitgesproken. De dichters van de
eerste generatie moesten in dit commerciële entrenous wel steeds meer tot de innerlijke
overtuiging komen dat het sociale, c.q. culturele leven van het eiland zich
voornamelijk in het spanningsveld van droom en daad afspeelde.
Het is dan ook allerminst verwonderlijk dat men in de Antilliaanse literatuur, zowel
de Spaans- als de Papiamentu- en Nederlandstalige, een voortdurende wisselwerking
aantreft tussen romantische en realistische, alsmede daaraan verwante of daaruit
voortvloeiende stromingen. Ik zal hier enkele tendensen vermelden die karakteristiek
zijn voor de Antilliaanse literatuur, waarmede uiteraard speciaal de literatuur van de
Nederlandse en niet tevens die van de andere Antillen wordt bedoeld. Het gaat hier
niet om een veelheid, laat staan een volledigheid van namen; het gaat er hier om de
belangrijkste intenties met haar geheel eigen achtergronden zoveel als doenlijk in
een betrekkelijk kort bestek als dit te doen uitkomen. Ten slotte zij erop gewezen
dat hier tendensen zullen worden geregistreerd die vervlechtingen en verbindingen
met elkaar kunnen aangaan, en niet nauwkeurig geprofileerde fenomenen die
afstandelijk na of naast elkaar bestaan.

1. Het romantisme
De vertegenwoordigers van de eerste generatie, met haar hart-
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grondige afkeer van alledaagse beslommeringen, waren veelal aanhangers van het
romantisme, zoals beoefend door Adolfo Bécquer (vermoedelijk een verbastering
van de Hollandse familienaam Bekker of Beker), ook wel de Spaanse Heinrich Heine
genoemd, maar dan een pseudo-Heine zonder de ironie van de Duitse dichter die
door de Fransen als een ‘romantique défroqué’, een afvallige romanticus, werd
beschouwd. In de Antilliaanse literatuur komen vrijwel geen afvallige romantici in
de zin van Heinrich Heine voor. Voor zover de romantici zich van de Spaanse taal
bedienden hebben zij vrijwel allen gepubliceerd in de tijdschriften Notas y Letras
(1886-'88) onder de eerder genoemde redacteuren en Poema (1895-'96) dat blijkbaar
besmet was met het Hollandse penchant voor verkleinwoorden en zijn voorkeur voor
diminutiva zelfs in de namen der redacteurs, Panchito Arvelo en Ramoncito Ayala,
tot uitdrukking bracht.
Tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het Spaanse romantisme behoren
A.A. Wolfschoon (Poesías, 1894; uitg. Augustin Bethencourt), David M. Chumaceiro
(Crisálidas, 1898 en Adelfas, 1902; uitg. Bethencourt) en Dario Salas (In Memoriam
en Rimas, uitg. Tipografía Moderna 1911). In het algemeen worden Joseph Sickman
Corsen en John de Pool eveneens tot de romantische club gerekend. Dit is maar ten
dele juist. Joseph (Jo) Corsen, met zijn typische expressies van lucide melancholie,
kan eerder als de eerste exponent van het Antilliaanse existentialisme worden
beschouwd. De herinneringen van John de Pool, met de bijzonder tekenende titel
Del Curaçao que se va, vertonen het stempel van de nostalgie en kunnen derhalve
zonder twijfel tot de romantische ontboezemingen worden gerekend. Van velen dezer
Spaanstalige romantici zijn geschreven portretten in het society-weekblad Miniaturas
(1925-'26) opgenomen. De Papiamentse romantiek, die de voetsporen volgt van haar
Spaanstalige voorgangers, wordt onder meer vertegenwoordigd door romanschrijvers
als W. Kroon met Giambo bieuw ta bolbe na wea (Oude liefde roest niet) en S.M.
Suriel met Muhé Culpabel (in het Hollands waarschijnlijk het best te vertalen als
‘De Zondares’). Tot het Papiaments romantisme kunnen ook verschillende dichters
en dichteressen van het nostalgisch verlangen worden
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gerekend die o.m. in de bloemlezing Di Nos van Pierre Lauffer (1971) aan het woord
komen. In dit verband moet zonder twijfel eveneens worden genoemd de hispanist
Luis H. Daal, een neoromanticus die de fascinatie der literatuur opvat als een
uitnodiging à titre personnel tot een reis van de hachelijke actualiteit, het naturalisme
van zijn Altá Mayó of het realisme van zijn Palabras Intimas, naar de pantheïstische
participatie met de elementen der natuur in zijn latere verzen van Ku awa na wowo
en Sinfonía di Speransa.
De Nederlandstalige romantici, met figuren als J.K.Z. Lampe en A.J.C. Krafft,
teren op typisch Hollandse grootheden uit de negentiende eeuw als Elias Anne Borgers
en Jan Pieter Heye. Tot het contemporaine Nederlands romantisme behoort de
Berceuse voor teleurgestelden van Carel de Haseth met de bijzonder ontroerende
illustratie van de verhouding grootvader-kleindochter op het omslag. Misschien
zouden wij hier van visuele poëzie moeten spreken. Nicólas Piña, die zowel het
Nederlands als het Spaans en Papiamentu beheerste, maar wiens voorkeur steeds
meer naar het Papiamentu uitging, kan men evengoed vanuit een vitalistische als een
romantische levensopvatting benaderen. Hij heeft bovendien een bijzonder belangrijke
rol gespeeld als oprichter van de Papiamentse periodiek Simadan op Curaçao en als
medeoprichter van het Ateneo literario op Aruba. Ik zou deze afdeling willen besluiten
met het gedicht dat door Tony Piña, de zoon van Nicolás Piña, op zijn vijftiende jaar
werd geschreven. De vertaling van Alette Beaujon lijkt mij bijzonder geslaagd, te
meer omdat dit gedicht met zijn uiterste eenvoud en precisie nauwelijks voor vertaling
in aanmerking komt.

Poesia
Mamá está comiendo
la comida de Dios
Afuera estan jugando
El baby está jugando
con placer
Yo estoy escribiendo
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una poesía
El baby está jugando
otras
Afuera están trabajando
Para conseguir plata
para vivir
Y hasta la muerte
trabajando duro
Pero la vida es bonita
Eso si, hay gente que
come sabroso, pero hay
gente que come pan duro
Yo estoy escribiendo
esto en la mesa de comer
Nosotros no estamos mal
de plata, pero no estamos
bien tampoco
pero el amor está en
todas las cosas.

Poëzie
Moeder zit te eten
wat God gegeven heeft
buiten spelen de kinderen
hoe blij speelt
ook de baby
en ik
ik schrijf een gedicht
terwijl de baby speelt
buiten werken de anderen
voor het geld
om van te leven
en hard
moeten ze werken
tot aan het eind
hun dood
maar het leven is mooi
dat wel, er zijn er
die heerlijk eten
en droog brood
is voor de anderen
en ik
ik zit te schrijven
aan de tafel
om van te eten
wij hebben het niet slecht
maar zeker ook niet goed
en toch, overal is de liefde.

Ik denk bij het lezen van dit gedicht onwillekeurig aan de woorden die door de
Venezolaanse actiegroepen tijdens de presidentsverkiezingen van 1963 in de straten
van Caracas werden gescandeerd: ‘pedimos pan, nos dan plomo’ (wij vragen om
brood, zij dreigen met lood).
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2. De existentialisten
Wij moeten wel een duidelijk onderscheid maken tussen de Europese en Antilliaanse
existentialisten. De Europeanen leggen het accent op het echec, de Antillianen zijn
aanzienlijk minder nadrukkelijk in dit opzicht. Zij zijn er zich van bewust dat de
mens in een precaire situatie verkeert maar zij beseffen eveneens dat een mogelijkheid
van elucidatie steeds aanwezig is. Het is best mogelijk dat de zogenaamde
paradijselijke toestand niet anders dan een toestand van geestelijke verheldering
voorstelt, menen zij. Zij delen het standpunt van de Europeanen in zover als zij van
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oordeel zijn dat de toestand van elucidatie nauwelijks langer dan enkele momenten
kan aanhouden, momenten duren immers maar een ogenblik, om vervolgens door
veel langer durende fasen van blackout te worden gevolgd.
Wij kennen de mystieke, wij kennen ook de existentiële ‘noche oscura’. Het
Antilliaanse existentialisme wordt het duidelijkst vertegenwoordigd door Joseph
Sickman Corsen, de dichter van ‘Atardi’, en de auteurs die hebben gedebuteerd in
de periode van de Antilliaanse Cahiers (1955-'67). Wij kunnen niet nalaten hier het
beroemde gedicht over te schrijven, alsmede de vertaling, waarvan slechts de eerste
twee coupletten mijn volledige instemming kunnen wegdragen.

Atardi
Ta pakiko, mi no sa;
ma esta tristu mi ta bira,
tur atardi ku mi mira
solo baha den laman.
Talbes ta un presintimentu,
o ta un rekwèrdo kisas;
podise n' ta nada mas
ku un kos di temperamentu.
P'adilanti podisé
mi ta mira na kaminda
un doló ku n' nase ainda
ma ku lo mi konosé?
Tin kisas den mi memoria
un doló masha skondí,
masha bieu, ku mi sintí
no por rebibá su istoria?
O talbes mi nèrvionan
tin, sin kausa, oror di pretu
i dje abismo skur i ketu
mei-mei dj'awe ku mañan?
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Mi no sabi ki armonía,
ki sekretu relashon
tini den mi kurason
ku kabamentu di un dia.
Ma spiritu di doló
mi ta sinti kana ku mi
ora solo ta bai drumi
i ta bisa: Te aworó.
Te aworó? Ma henter anochi
Esta largu anochi ta;
kwantu kos ku nos no sa
e ta skonde den su skochi.
Te aworó? Ma te mañan.
Hopi ora falta ainda;
kwantu istoria na kaminda
sin ku nos sabi di nan.
Promé solo bolbe hari,
tempu tin pa hopi kos;
i Dios sa kwantu di nos
morto den anochi a bari.
Kausa mi doló no tin;
ma esta tristu mi ta bira
semper ku mi para mira
dia yega na su fin.

Schemer
Het wordt mij droef te moede,
al weet ik niet waarom.
Ik zie de zon verbloeden
diep aan de horizon.
Spreekt hier een voorgevoelen
verward en onbestemd,
of slechts een niet vermoede
zwakheid van temperament?
Wij zien soms in 't verschiet
een pijn, nog ongeboren,
die aanzwelt tot verdriet
en alles zal verstoren.
Ook smeult het sintelvuur
van oude herinneringen
die in het schemeruur
zich nodeloos verdringen.
Hoe is het uit te maken
welke diepverborgen snaar
herinnering weet te raken
met haar verstild gebaar?
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Wij raken doodeenvoudig
met angst vervuld voor 't zwart
dat nadert, grauw en grauwer,
en ons bedrukt, benart.
Want boordevol gevuld
van pijn blijkt geheel ons wezen.
Wij zijn in nacht gehuld,
gehuld in waan en vreze.
De nacht duurt slechts één nacht.
Hoe lang kunnen nachten duren!
Wie weet wat ons nog wacht
in deze stille uren?
Een nacht duurt soms wel eeuwen,
hoe langzaam schrijdt hij voort.
't Is nodeloos gillen en schreeuwen,
wij worden toch niet gehoord.
Voordat zijn tijd is verstreken
kan veel treurigs zijn geschied.
Ook zij, die nog niet zijn bezweken,
storten des nachts in het Niet.
Bedenkt, zonder tegenspreken,
wij zijn kinderen des doods,
al lokt het glanzend teken
van iets schoons of oneindig groots.
Het wordt mij droef te moede,
al weet ik niet waarom.
Ik zie de zon verbloeden
diep aan de horizon.

(vert. Cola Debrot)
Wij kunnen gemakkelijk een romantische binding aantonen door een vergelijking
van het eerste couplet met de beginregels van het bekende Lorelei-gedicht van Heine:
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ich weisz nicht was soll es bedeuten
dasz ich so traurig bin.
ein Märchen aus alten Zeiten
das kommt mir nicht aus dem Sinn.

De pur-sang romanticus, die Heine was, kon zich een ‘Märchen für alles’ veroorloven,
de existentialist Corsen moest zich tot een blik in het innerlijk bepalen. Tot de
belangrijkste vertegenwoordigers van de Antilliaanse existentialisten kunnen worden
gerekend de romanciers Tip Marugg (Weekend Pelgrimage en In de Straten van
Tepalka), Boeli van Leeuwen (De rots der struikeling, Een vreemdeling op aarde
en De eerste Adam) en Alette Beaujon (Gedichten aan de Baai en elders). Met minder
overtuiging worden in dit verband ook de namen van Frank Martinus Arion en
ondergetekende genoemd. Nadere gegevens omtrent bovengenoemde auteurs kunnen
worden gevonden in het Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde van
Gerard Knuvelder (1964), Autonoom van C.G.M. Smit en W.F. Heuvel (1975),
alsmede de besprekingen van Pierre Dubois, K. Fens en andere recensenten die
vrijwel allen vermeld staan in de laatste Bibliografie van Sticusa onder redactie van
Walter Gordijn (1975).
Wij zullen deze afdeling besluiten met een van de Engelse gedichten van Alette
Beaujon, dat met haar wisselende stemmingen van licht en duister typisch is voor
het Antilliaanse existentialisme.

Mood
I had a glad thought just now
out then it disappeared
I had a fond dream a moment ago
but I can't find it any more.
Beauty slipped into my mind
and coloured every corner of my life
and happiness was mine
I had a feeling all was fine
I had a feeling all was free
I had a gladness
all agreeing
accepting all
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A joyful sound rang through my head
I glanced the truth
the goodness of all being
All this is dead
All this is gone
and only this the memory I have
the beauty of a flower
seen so very long ago
the scent of seas
so very far
the undiscoverd dream
when morning has her way
Having been
and vanished
now this feeling slowly dies.

3. Het ultraïsme
Het ‘ultraismo’, oorspronkelijk geponeerd door twee zo verschillende auteurs als
Pablo Neruda en Jorge Luis Borges, die respectievelijk een emotioneel extremisme
en een extremisme van de verbeelding voorstonden, kan worden beschouwd als een
begrip waarmede door de Zuidamerikanen alle literaire uitingen worden
gekarakteriseerd die op enigszins geprononceerde wijze de conventionele barrières
doorbreken. Het heeft aanknopingspunten met het Europese expressionisme en
surrealisme of het Mexicaanse ‘estridentismo’ (de literatuur van de snerpende
uitingsvormen), maar kan toch niet daarmee worden geïdentificeerd. Wij kennen in
de Antillen een Nederlandstalig en een Papiamentstalig ultraïsme. Het eerste wordt
vertegenwoordigd door auteurs die voornamelijk in het tijdschrift De Stoep (ca.
1945), het tweede door auteurs die voornamelijk in de avantgardistische tijdschriften
Kambio en Watapana hebben gepubliceerd. Tot de bekende Stoep-dichters behoren
Luc Tournier (pseudoniem van de medicus Christiaan Engels), Oda Blinder (volgens
de prachtige karakteristiek van Nicolás Piña ‘la pasionaria de la escalinata’. Letterlijk:
‘de passiebloem van de bordes’.) en Charles Corsen. Als
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de voornaamste Watapana-dichters worden beschouwd: Federico Oduber en Henry
Habibe. Het merkwaardige van de ultraïsten is wel dat zij in vele gevallen hun meest
ontroerende verzen schrijven in de zeldzame momenten van stilte waardoor zij in
hun emotioneel bewogen leven worden verrast. Ik zou hier twee gedichten willen
overschrijven, een van Charles Corsen en een van Federico Oduber, die door hun
vervlechting van eenvoud en verfijning tot de bijzondere verworvenheden van de
Antilliaanse literatuur kunnen worden gerekend.
Van Charles Corsen:

Morgen
Morgen
zal je weer bij me zijn
morgen
als de papaya ritselig zingt,
morgen
als paarse hanen de zon toekraaien,
morgen
als ik er niet meer ben?
Morgen!
Wat al niet ligt er in één
woord verscholen;
wat nauwe straten, waarin
wij moeten dolen,
wat een jammeren
van te voren!
Morgen!
Morgen zal je weer bij me zijn,
morgen, als ik er niet ben?
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Van Federico Oduber:

Biloria
ai di mi
di mi sanger
di mi kuero
di mi karni
ai di mi
di mi alma
di mi alma
di mi kurason
ai di mi
di bo sanger
di bo kurpa
ai di bo
di mi temor
di bo kietut
ai di bo
di bo tormento
ai di mi
di bo morto

Dodenwake
ay mij
ay mijn bloed
mijn huid
mijn vlees
ay mij
ay mijn ziel
ay mijn ziel
mijn hart
ay mij
jouw bloed
jouw lichaam
ach jij
je vrees
je stilte
ach jij
jouw kwelling
ay mij
jouw dood

(vert. Cola Debrot)
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De instelling van deze dichters vertoont gelijkenis met de Slauerhoviaanse afwisseling
van rust en onrust, maar kan daar niet mee worden vereenzelvigd. Het gedicht van
Federico Oduber doet misschien eerder denken aan de poëzie van García Lorca, die
trouwens ook Federico heette.

4. Het realisme
De realistische tendensen zijn vooral van belang geweest voor de Papiamentstalige
literatuur omdat zij in het bijzonder ook heb-
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ben bijgedragen tot een voortzetting der culturele actualisering van het Papiamentu.
Wij kunnen haar in alle drie bekende grondvormen der literatuur volgen, het lied,
het verhaal en het toneel. Wij zullen beginnen met het toneel omdat dit gewichtige
implicaties heeft gehad, niet alleen voor de individuen maar ook voor de gemeenschap
in haar geheel.
Het toneel in de Antillen. Aan de groeiende vraag naar een toneelrepertoire, dat de
toeschouwers vooral in staat zou stellen van de beeldende kracht van hun moedertaal
te genieten, werd in de eerste plaats voldaan door toneelvertalingen en -bewerkingen
voornamelijk uit de Europese literaturen. In de eerste plaats moeten hier de
meesterlijke adaptaties en transposities worden genoemd van May Henriquez, die
meer dan twaalf toneelstukken voor haar rekening heeft genomen waarvan vooral
Shon Pichiri en Ami dokter? lubida, naar respectievelijk l'Avare en Le médecin
malgré lui van Molière, en Laiza, porco sushi naar Pygmalion van Bernhard Shaw,
furore hebben gemaakt. Een enkele maal heeft zij zich ook aan een werk van meer
ernstige aard gewaagd, bijv. de eenakter Huis Clos (Porta Serà) van Sartre, die
merkwaardig genoeg eveneens volle zalen heeft getrokken, mogelijk wel omdat de
sinistere uitlatingen uit dit stuk als psychofilosofische diepzinnigheden maar ook als
vermakelijke wijsneuzigheden à la ‘Kompa Nanzi’ kunnen worden opgevat. De
kolonies of ex-kolonies zitten nu eenmaal tjokvol oncontroleerbare beweringen
waarvan de sinistere nog vaak het minst sinister, het meest voodoo- of bruha-achtig,
aandoen. Andere bewerkers van blijspelen zijn o.a.: Nydia Ecury met Gai bieuw ta
traha sòpi stèrki (naar Cosas de papá y mamá van Alfonso Paso) en Mentira na
Granel (naar een mij onbekend stuk van Goldoni); Jules de Palm met Ilushon di
Anochi naar A Midsummer Night's Dream; en ten slotte de Arubaanse Nena Vrolijk
die in de eerste plaats uitmunt in stukken van meer ernstige aard, zoals haar adaptatie
van Marieke van Nimwegen (Maria di Ser'i Noka) maar die ook enkele blijspelen
heeft bewerkt zoals Veneno Sabroso (naar het overbekende Arsenicum and old lace
van Joseph Kesselring).
De herinnering aan de uitvoering van Maria di Ser'i Noka zal
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voor wie dit spel, in een maannacht tussen de heuvels van Aruba, heeft bijgewoond,
onuitwisbaar blijven door de fascinerende wijze waarop de rol van Maria werd
gespeeld door de jonge actrice Lulu Marchena die kort daarna op nauwelijks
vijfentwintigjarige leeftijd is gestorven (1939-'64).
Tot de evenementen uit deze periode behoorde ook het oorspronkelijke blijspel
Juancho Picaflor van de hand van de Surinaams-Antilliaanse auteur René de Rooy
wiens onverwacht overlijden wij vooral ook daarom betreuren omdat hij waarschijnlijk
de enige linguïst was die vrijwel alle talen van het Caribisch gebied beheerste, het
Sranan Tongo evengoed als het Papiamentu en het Frans-Creools, het Nederlands
evengoed als het Engels, Spaans en Frans. Hij behoorde tot de weinigen die de nodige
outillage bezitten om de grondslagen voor een vergelijkende literatuurwetenschap
van het Caribisch gebied te leggen. Het heeft niet zo mogen zijn. ‘Shadows move
among us’, zouden wij met een variatie op een thema van Mittelhölzer kunnen zeggen.
Zoals zojuist opgemerkt, het Antilliaanse toneelrepertoire beschikt ook over stukken
van meer ernstige aard, waarbij de ‘literatura de devoción’ een belangrijke rol speelt.
Hiertoe behoort allereerst het stichtelijke drama Golgotha van de Bonairiaan Hubert
Booi, die het Papiamentu beoefent in het vloeiende adagio-ritme dat wij reeds kennen
van Juan de Castellanos uit de zestiende eeuw. De Bonairianen, zo wordt wel beweerd,
behoren tot de zachtzinnigste bevolkingsgroepen van het Caribisch gebied. Dat kan
best zo zijn, maar dat houdt toch niet in dat zij op hun achterhoofd of hun mondje
gevallen zouden zijn, getuigt het werk van het radicale Bonairiaanse schrijversechtpaar
Pacheco Domacassé en Diana Lebacs. Tot de devotieliteratuur kunnen ook worden
gerekend de bewerkingen van de Curaçaose hispanist Raúl Rômer (Mari di Malpais
eveneens naar Marieke van Nimwegen), aan wie Nena Vrolijk bij haar latere adaptatie
ongetwijfeld veel te danken heeft gehad, en de Arubaan Ernesto Rosenstand (Bo
felicidad ta secami, een variatie op het middeleeuwse Beatrijs-thema). Tot de meest
radicale toneelschrijvers behoort, zoals reeds opgemerkt, Pacheco Domacassé, met
zijn spelen Tula en Konsenshi di un pueblo, waarvan het laatste naar mijn oordeel
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tot de hoogtepunten van de Antilliaanse literatuur moet worden gerekend, mede ook
door de flexibiliteit van het door hem gebezigde Papiamentu.
Tot de humoristische literatuur moeten ook worden gerekend de geschreven
parodieën van Tuyuchi (pseudoniem van A. Leito), met zijn bijdragen jarenlang voor
het Curaçaose dagblad La Cruz, en vooral Azijn Banana (pseudoniem van Oscar
Enau van Kampen) die met zijn tweetalig (Papiaments en Nederlands) weekblad
Lorito Real, een Curaçaose variant van de Canard Enchaîné, met karikaturen van
eigen hand, een geschreven en getekende politieke geschiedenis van de jaren 1948
tot 1958 heeft geleverd. De parodieën zijn in de dialoogvorm geschreven. Het zijn
een soort dialogen niet bezijden maar wel bezuiden de waarheid die als voorlopers
van het toneel kunnen worden aangemerkt. Misschien is overal het toneel zo
begonnen, met dialogen bezuiden de waarheid.
Wij gaan thans tot de poëzie en vervolgens tot het verhalend proza over.
De poëzie van het realisme. Wij zouden wel een groot aantal dichters en dichterlijke
naturen kunnen noemen, maar wij zullen dit nalaten, het zou toch niet verder komen
dan een litanie van namen. Voor een uitvoerige lijst dezer namen worde de lezer
verwezen naar de verschillende overzichten die ondergetekende tussen de jaren 1955
en 1972 voor verschillende tijdschriften en encyclopedieën heeft geschreven en die
alle vermeld staan in de Sticusa-bibliografie van Walther Gordijn (1975). Wij menen
ons hier te kunnen bepalen tot twee dichters die niet alleen tot de poëzie van het
realisme maar ongetwijfeld ook tot de hoogtepunten van de Antilliaanse literatuur
moeten worden gerekend. Het gaat, een kind kan u dat vertellen, om Elis Juliana en
Pierre Lauffer die in vele opzichten als elkanders antipoden kunnen worden
beschouwd. Als wij Elis Juliana op de juiste wijze willen benaderen, dient dat te
geschieden in de Nederlands-Curaçaose context. Pierre Lauffer maakt met zijn
roffelend ritme en zijn argotiserend vocabulaire, zij het ook met een zekere Curaçaose
reserve, deel uit van de Afro-Antilliaanse literatuur.* Ik meen

*

Onder ‘argotiseren’ wordt verstaan het veelvuldig gebruik maken van het argot, bargoens
of slang, alsmede daarop berustende nieuwvormingen, voor het eerst omstreeks 1930 tot
uiting gekomen in de France en Cubaanse literatuur, in het werk resp. van L.F. Céline en
Nicolás Guillén, en na de tweede wereldoorlog vooral bij Amerikaanse auteurs als Jack
Kerouac en Allen Ginsberg. In Nederland vindt men momenteel een hausse van het bargoens.
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dat hij met Nicolás Guillén, de Cubaan, en de Puertorikein Luis Palés Matos tot de
leidende figuren van deze groep kan worden gerekend. Bepaalde passages uit de
brief van Unamuno aan Nicolás Guillén zijn ook op de poëzie van Lauffer van
toepassing, al was deze amper twaalf jaar toen de brief d.d. 8.6.'32 werd geschreven:
‘Taal is poëzie. En dit wordt mij duidelijker nu ik steeds meer het juiste gevoel krijg
voor het ritme en de verbale muziek van negers en mulatten. Ik voel dit zo niet alleen
bij de Noordamerikaanse negerdichters, van wie ik ten volle weet te genieten, maar
zelfs ook bij degenen die hun liederen in het Papiamentu zingen, de taal, zoals u
weet, van de mensen van Curaçao, die ik inmiddels heb geleerd. Hier is de mens
lijfelijk aanwezig, hier vindt men zonder omwegen het aardse levensgevoel.’**
Het zij mij veroorloofd ten aanzien van Elis Juliana een passage aan te halen uit
een brochure die door mij in 1964 op verzoek van de toenmalige directeur van het
departement voor Cultuur, René Römer, heb geschreven voor literaire
belangstellenden uit de Verenigde Staten:
‘In his poems he mostly gives an impression of distinct Curaçaoan types
but by rhythm and choice of words the impression achieves a romantic
overtone or undertone, by which the types from alleys, bars or wharves,
suddenly develop into types that are extremely familiar to us, and who, in
spite of their peculiar defects and mischievousness, we are impelled to
remember with love and tenderness.’
In Nederlandse termen kunnen wij zeggen dat hij de typisch realistische
belangstelling aan de dag legt die wij in Holland kunnen volgen langs de meer of
minder kronkelige lijn die voert van

**

‘La lengua es poesía. Y mas que vengo siguiendo el sentido del ritmo, de la música verbal,
de los negros y mulatos. No sólo en los poetas negros Norte Americanos que gusto con
fruición, sino hasta en los que cantan en Papiamento - lengua, como sabe, de los de Curazao
- que he aprendído. Es el espíritu de la carne, el sentimiento de la vida directa, immediata,
terrenal.’
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Betje Wolff in de achttiende tot Simon Carmiggelt in de twintigste eeuw. Pierre
Lauffer is een meer complexe figuur. Wij kunnen in zijn werk ten minste drie
tendenties onderkennen: een romantische in Patria, een Afro-Antilliaanse in Wiri
Wiri, Kumbu en Njapa en een humanistisch-realistische die in geheel zijn werk
doorklinkt en hem ondanks alle verwantschap van de pur-sang Afro-Antillianen
onderscheidt. Het is nodig hier expliciet te zijn: het gemiddelde van Nicolás Guillén
of Luis Palés Matos reikt hoger dan dat van Pierre Lauffer, maar Guillén en Palés
Matos bereiken daarentegen niet de hoogtepunten van Lauffer. Tot het gemiddelde
van Pierre Lauffer behoort o.a. het gedicht ‘Mi ta kansá’ dat in het Nederlands niet
met ‘Ik ben moe’, maar met ‘Ik ben doodmoe’ dient te worden vertaald. Het behoort
eerder tot de conventionele romantiek van de pseudo-onconventionele meneer ‘ku
ta kría postín’ (die een houding aanneemt). Het blijft aan de oppervlakte, het reikt
niet tot de wezenlijke kern van de dichter. Om een of andere reden, vanwege de
acceptabele lengte?, geven bloemlezers er de voorkeur aan; het gedicht komt o.a.
voor in de anthologie Di Nos, samengesteld door de dichter zelf? of door een
medewerker?, en in de bloemlezing samengesteld door Jules de Palm en Hugo Pos,
in de wandel het palmposje, palmbosje?, genoemd. Tot de hoogtepunten van het
werk van Lauffer behoren de gedichten ‘Mi ke tumabo’ (Ik zal je nemen), dat ondanks
de drastische titel tot het versluierde erotisme behoort. ‘Keho di katibu’ door
ondergetekende onder de titel ‘De slaaf spreekt’ in het Nederlands getransponeerd
en ten slotte en vooral het magistrale gedicht ‘Shi Kanina’ dat behoort tot de poëzie
van Lauffer die de hoogtepunten van Guillén en Palés Matos overtreft. Wij moeten
ook hier expliciet zijn. Er bestaan drie versies van dit gedicht ‘Shi Kanina’. Ten
eerste een versie die als een voorstudie moet worden beschouwd. Deze oerversie
moet in of vóór 1956 zijn ontstaan, want zij verschijnt in het tijdschrift Christoffel
van december 1956 met een vertaling van de hispanist Raúl Römer die helaas maar
zeer ten dele is geslaagd. De tweede verschijnt in Wiri Wiri van 1961 waarin de
oerversie van vier coupletten inmiddels tot zeven coupletten is uitgebreid. De derde
versie is mij alleen bekend uit een brief van Pierre Lauffer gericht
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aan een zekere ‘Amek Nikóla’, een van de vele mijner naamgenoten die mij wel of
niet bekend zijn. Het is mogelijk dat nadere gegevens omtrent het jaar van ontstaan
van de derde versie zou kunnen worden ontleend aan dit helaas niet gedateerde
episteltje dat aldus luidt:
Amek Nikóla
ata bo mantuana Shi Kanina
Kisas m'a konta bo di un otro ku mi tabata skirbi? Esei ta Rapsodia di
Nostalgia. Ora e ta tur klá i pulí bo ta hanjele. Enfin, diberti bo tresten ku
e speranza i te den kibrá di ma-jaja.
Pierre
Ik laat hier de oerversie volgen met de vertaling van Raúl Römer en vervolgens de
derde versie die inmiddels tot negen coupletten is uitgegroeid, al zou het alleen maar
zijn om dit prachtige gedicht te behoeden voor handelingen, deliberate or
unintentional, waardoor het verloren zou kunnen gaan.

Eerste versie
Sji Canina
Sji Canin'e Dolorita
-Pal'i hembra
Den su tempu Tin doló di curason.
Sji Canin'a raza mundu
Tra'i sehú cu den tarai,
Come sel y chupa rom
Te su cueru ta curtí.
Y si b'a hera pica Sji Canina,
E ta canga saja, chalalábo,
Conta cos pa bo avochi.
At'e mes Canina
Cu su scama tur bahá,
Cu su cara bon na papijot,

Cola Debrot, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur

211
Ta pipitá Rosario,
Tene pi'e Cruz.
Sjisji bida, ay, dan waka.
Sji Canina tin doló di curason.
Sji Canina, van Dolorita,
- Een moord griet
Toen zij nog jong was heeft nu hartepijn.
Sji Canina heeft zich flink laten gelden
Bij ze-oe's en wild tambú-gedans.
Heeft zult gegeten, rum gedronken,
Dat haar huid er door getaand lijkt.
En o wee, wie haar te na komt,
Haar handen in de zij, haar scherpe tong steekt toe,
Licht heilige geheim van je doopceel.
Deze zelfde Sji Canina
Zit nu nederig en mak,
Met een zedig-lief gezicht
Aan haar Rozenkrans te vingeren,
Het kruis is nu haar steun.
Daar heb je d'r
Sji Canina heeft nu hartepijn.

(vert. Raúl Römer)

Derde versie
Shi Kanina
Shi Kanin'e Rosaminta;
Pal'i hembra den su tempu,
Tin doló di kurason.
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Shi Kanin'a raza mundu
Tra'i sehú ku den tarai
I si b'a hera tuzji Shi Kanina
E ta kanga saja chalala-bo.
Ata Shi Kanina ku su kara bon na papijot
Ta sinta pipita rosario, tene pi'e krus.
Si bo weta Shi Kanina nabega den plaj'e misa
Ai, su romp'i saja ta bencha-bo
Maske kon su stansj'a pasjimá.
Hal'un banda lagu'e traka
Su bohoti den su banki.
Est'un djindja sofoká
Den su transja di pasjan.
Hanch'i punda, bo n' ta korda
Shi Kanina su stripada?
Kon su antrenan sa balia
Riba ritmo di Kanina su jangá?
Ten Shi Kanina ta't'un sèngènè
Su mala lenga to korta-bo,
Belenkia-bo te na werki
Ku t'ordensia lo bo jora.
I awor su kakunbein chumbá
Ta bati bau di su nanisji tampanjá
Un akt'i kontrisjon ku tres rosario
Pa tur buch'i ponchi di su hubentud.
Shi Kanin'e Rosaminta,
Pal'i hembra den su tempu,
Ta restiá di belenkiá.
Shishi bida. Ai, dan waka.
Shi Kanina tin doló di kurason.

Ik moge deze afdeling beëindigen met de aanhaling van een passage uit mijn eerder
genoemde brochure in het Engels: ‘Shi Kani-
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na treats the life of a former beauty of the Curaçaoan alleys who having grown old
and is nothing but skin and bones, remembers her sensuous body of the past. In this
poem can be found the bitterness of the “regrets de la belle heaulmière” of François
Villon and the magnificent, voluptuous “Majestad Negra” by Luis Palés Matos.’
Het strekt Raúl Römer tot eer dat hij de eerste is geweest die op het belang van
dit gedicht heeft gewezen.
Het verhalende proza. In iedere literatuur, ook in de rijkste, o.a. de Europese, vinden
wij een golfbeweging van stationaire en evolutionaire tendensen. In de literatuur
spreken wij van conformistisch en non-conformistisch, een term die vooral door
Menno ter Braak werd gehanteerd, of, eenvoudiger, van origineel en conventioneel.
In het Antilliaanse proza is deze golfbeweging, die wij kortheidshalve het
CNC-syndroom (conformistisch non-conformistisch-of: conventioneel niet
conventioneel) zullen noemen, in opvallende mate aanwezig. Wij zullen daar enkele
voorbeelden van vermelden en vervolgens een verklaring of meerdere verklaringen
voor trachten te vinden.
Het uitgangspunt van het Antilliaanse proza, nu ongeveer een eeuw geleden, draagt
een bijzonder origineel karakter. Wij denken dan om te beginnen aan de
hoofdredacteur van het eerste Papiamentse periodiek Civilisadó, Casten Meyer, en
de journalisten die men graag de ‘vuige mannen’ of muckrakers noemt, maar die in
ieder geval hun mondje wisten te roeren. Onze gedachten gaan verder uit naar de
eerder genoemde advocaat A.M. Chumaceiro met zijn kostelijk pamflet over het
kiesrecht en het kannibalisme (in het Papiamentu: Acaso derecho di sufragio lo
arrastra Curazao hiba na canibalismo?), de omstreden medicus D.R. Capriles met
zijn brochure Het krankzinnigengesticht op Curaçao en Armenverzorging op Curaçao
en voorts de vele journalisten die zich hebben geweerd in de verschillende
verwikkelingen, met name de controversen rondom de gouverneurs De Rouville en
Wagner en vooral ook naar aanleiding van de onbetamelijke wijze waarop de begaafde
en beschaafde De Rouville door het Ministerie van Koloniën in Den Haag werd
bejegend.
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Deze originele periode wordt door een literatuurbeoefening gevolgd die in hoofdzaak
tot uiting kwam in de soms charmante maar in ieder geval bijzonder conventionele
Spaans- en Papiamentstalige romans van Dario Salas, E. Moreno Brandao, W. Kroon
en S.M. Suriel. In de jaren tussen 1935 en 1945 laten zich wederom de evolutionaire
tendensen gelden. De novelle Mijn zuster de negerin van Cola Debrot met haar
typisch Antilliaanse vervlechting van etnische en incestueuze motieven, de
romantisch-impressionistische verhalen van Wim van Nuland (pseudoniem van
Michael Möhlmann o.p.), het pamflet van Amador Nita, De wensdromen van een
landskind en de artikelen in de Curaçaose Volkskrant van Otto Cras, een van de
weinige onafhankelijke geesten van de dagbladpers, mogen een korte poos op een
succesje bogen dat overigens van korte duur zal blijken te zijn. De novelle van mijn
naamgenoot werd door de Hulsmannetjes (aldus genoemd naar de toenmalige
hoofdredacteur van de Amigoe Maurus Hulsman o.p.) tot de ‘moerassige en giftige’
pornografie gepromoveerd, de toenmalige omschrijving blijkbaar voor ‘the so called
dirty stories’ van Funk & Wagnall. De verhalen van Van Nuland, wiens werkelijke
naam en professie inmiddels aan het daglicht waren getreden, werd door de
antiklerikalen doodgezwegen.
Het strekt Johan Hartog tot eer dat hij een boekje heeft opengedaan over de
manipulaties waarmede Otto Cras tot de bedelstaf werd gebracht, reden waarom ik
ook gaarne bereid ben Hartog zoniet alles, dan toch wel veel te vergeven. Het pamflet
van Nita, oorspronkelijk in het Papiamentu geschreven en vervolgens door de auteur
zelf in het ABN overgezet, ontpopte zich al spoedig als een van de grazige weiden
voor schoolmeesters die de laatste anderhalve eeuw, van Paddenburg tot Vervoorn,
bezig zijn het bewijs te leveren van de gebrekkige kennis van het ABN bij de
Antillianen.*
De stationaire tendensen kwamen, behalve door de kritiek die overigens even
spoedig luwde als zij was opgelaaid, ook tot

*

Voor de achtergronden van de linguïstische problematiek van de Antillianen, zie de dissertatie
Kabes duru? van A.C. Prins-Winkel (Van Gorkum, 1973).
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uiting in een reeks van conventionele romans, o.a. ook van Amador Nita die daarmede
op zijn beurt voor het bewijs zorgde dat de stationaire en evolutionaire tendensen
zich ook binnen een en dezelfde geest kunnen laten gelden, overeenkomstig de
beeldende Duitse uitspraak van ‘zwei Seelen in einer Brust’. Voorts namen de
stationaire tendensen tijdelijk de overhand door een hause van de triviaalliteratuur,
speciaal van de smartlappen en andere songs van de muzikale shows die inmiddels
in de mode gekomen waren, o.a. door toedoen van de getalenteerde showleiders
Romualdo Hanst en Moy Galante.
Een derde periode van non-conformistische auteurs breekt aan met de publikatie
in Nederland van de existentiële romans van Tip Marugg en Boeli van Leeuwen, die
vrijwel op de voet gevolgd werden door een overdadige bloei van conventionele en
triviaalliteratuur, voornamelijk bestaande uit een groot aantal meer of minder
amoureuze anekdoten van auteurs die het lonken maar niet kunnen laten, zoals Wim
Sonneveld placht op te merken, maar vooral ook door een nieuw fenomeen dat tot
de typische triviaalliteratuur behoort en dat zich in de komende jaren telkens zou
herhalen. Ik doel op de sensationele sleutelromans, die niet alleen in het Papiamentu
maar ook in de Europese talen, vooral het Engels en Nederlands, worden geschreven
en waarvan de auteurs officieus maar niet officieel bekend zijn. Ik zal hier enkele
noemen zonder vermelding der vermoedelijke auteurs die ik uiteraard lang niet alle
ken, daar deze materie mij psychologisch wel, maar literair nauwelijks interesseert.
Macamba (Engels) en Dorstig Paradijs (Hollands) spelen zich af op Curaçao,
Moonlight on Basiruti op Aruba en de spookachtige dubbele vraag?? op Bonaire en
vooral Klein Bonaire. Schrijver dezes kent ten slotte ook een verhaal dat zich in de
lowlands op St.-Maarten afspeelt, Saba's Treasure van Donald Mc Nutt Douglas
(1961), waarvan de naam op de hoofdfiguur en niet op het gelijknamige eiland
betrekking heeft.* In de jaren zestig en

*

Pogingen tot nauwkeurige datering stuiten vaak op onoverkomelijke moeilijkheden daar de
dateringen van auteurs c.q. uitgevers veelal niet met de werkelijke data overeenstemmen.
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zeventig maken wij nogmaals een periode mee van bijzonder verheugende literaire
authenticiteit die enkele van de belangrijkste romans en documentaires heeft
opgeleverd. Ik denk hier dan in de eerste plaats aan twee Papiamentstalige werken,
de roman E rais ku no ke muri (De wortel die niet afsterven wil) van Guillermo
Rosario, de man van tal van baantjes maar in feite alleen maar één ambacht, het
schrijverschap, en de documentaire van Edward de Jongh, E dia di mas históriko
(De meest historische dag) die zich in de dagen van de onlusten in 1969 afspeelt, en
daarnaast twee Nederlandstalige romans, van Frank Martinus Arion (Dubbelspel)
en Diana Lebacs (Sherry). Het uitgangspunt van deze auteurs vindt men in de titel
van Guillermo Rosario, E rais ku no ke muri. Het gaat om de wortel of, zo men wil,
de wortels die niet afsterven willen. Het zijn niet, zoals weleens wordt voorgesteld,
de wortels van een fysieke ‘négritude’ of een tellurisch Afro-Antillianisme (‘terrenal’
overeenkomstig de terminologie van Unamuno), laat staan van een
blackpower-fanatisme. Het gaat om de wortels van de authenticiteit, die telkens door
een netwerk van fraseologie dreigt te worden overwoekerd. Woorden als ‘menselijke
waardigheid’ en ‘sociale bewogenheid’ kunnen hier eveneens van toepassing zijn,
maar zij zijn helaas door het veelvuldig gebruik versleten. Het gaat in de eerste plaats
om de authenticiteit.
Deze auteurs hebben ontdekt dat wij allen, maar gelukkig niet allen in gelijke
mate, een dubbele rol spelen, de rol aan de oppervlakte en een rol in de diepte of,
beter gezegd, een rol in de zichtbare en een rol in de onzichtbare oppervlakte, want
wat moeten wij met diepten aanvangen als wij niet de theologie of psychotherapie
als professie uitoefenen?
Diana Lebacs beschrijft haar dubbelzinnige kennismakingen in Hollandse steden;
Edward de Jongh een exponent van de verwaarloosde jeugd in een stad in rook en
vlammen; Rosario de ontwikkeling van heterogeniteit tot homogeniteit die uiteindelijk
niet wordt bereikt, omdat de evolutionaire tendensen worden geremd of ontregeld
door racistische tegenactie die op haar beurt voert tot de bloedige botsingen van 1795
en 1969. Het is of hij ons toefluistert: amigunan, vergeet toch deze jaartallen niet.
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Qua roman is Dubbelspel niet alleen voor de Antillen maar ook internationaal een
belangrijke gebeurtenis. Wij kunnen de roman lezen vanwege de intrige, de ‘plot’,
of de karakterbeschrijvingen. Wij kunnen de roman ook lezen vanwege de steeds
aanhoudende vraag op de achtergrond of wij ooit aan het dubbelspel, van anderen
en van onszelf, zullen kunnen ontsnappen. Het antwoord blijft uit omdat het probleem
tot de vragen behoort die nauwelijks voor beantwoording in aanmerking komen
anders dan in de volgende reïncarnatie, om het zo evasief mogelijk uit te drukken.
Ook deze periode dreigt telkens weer door de anekdotische en triviale literatuur te
worden overwoekerd waartoe ditmaal o.a. een in het Frans geschreven roman policier
behoort die aanzienlijk minder onschuldig is dan hij zich voordoet (1975). Het gaat
om de sleutelroman Durs à cuire à Curaçao, ‘Zware jongens op Curaçao’? of ‘De
zware jongens van Curaçao’?, waarin een fictieve samenzwering van de blackpower
(welke blackpower?) wordt behandeld.
Ik meen dat ik intussen genoeg voorbeelden heb opgesomd om de vraag te kunnen
stellen naar de mogelijke verklaring of reeks van verklaringen van dit CNC-syndroom.
Ik zou er geheel vrijblijvend enkele willen noemen en de uiteindelijke keuze aan de
lezer willen overlaten. De minst geloofwaardige lijkt wel dat het hier een kwestie
zou betreffen van het Antilliaanse temperament, ‘himmelhoch jauchzend zum Tode
betrübt’, zoals de Duitsers van de ‘Sturm und Drang’ plachten te zeggen of, zoals
men ook wel meent, van een manisch depressieve ontsporing, in hoofdzaak door het
waaien van de Noordoostpassaat, ‘parib'i kas’ (schaduwkant van het huis) veroorzaakt.
Deze verklaring, waarbij de passaat wordt betrokken, behoort tot de even fantastische,
als hardnekkige hypothesen. U herinnert zich nog de woorden uit ‘Atardi’; ‘podisé
n'ta nada mas ku un kos di temperamentu’.
Geloofwaardiger lijken mij de volgende pogingen tot verklaring: a. de koloniale
autoritaire verhoudingen werken nog na met het gevolg dat de auteur met neigingen
tot originaliteit spoediger dan in de Verenigde Staten of Europa voor zijn eigen
uitlatingen terugschrikt; b. de economische verhoudingen, die nog altijd op een of
andere vorm van patronaat berusten, laten geprononceerd
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persoonlijke beschouwingswijzen niet of nauwelijks toe; zij worden gauw als ongepast
of, zoals de Curaçaoënaars zeggen, als ‘onbeskòp’ de kop ingedrukt; c. en ten slotte
mogen wij niet nalaten te wijzen op de culturele actualisering van het Papiamentu,
die nog niet voltooid is, waardoor de meeste auteurs tot een dubbele werkzaamheid,
van linguïstiek en literatuur, verplicht worden, hetgeen zonder twijfel tot weifeling
en onzekerheid aanleiding kan geven.
Wij kunnen niet verder gaan dan het aanroeren van de mogelijke verklaringen. De
keuze wordt aan de lezer overgelaten. Het is intussen welhaast een wonder dat zulke
betrekkelijk kleine bevolkingsgroepen zo een opvallende literatuur hebben
voortgebracht. Zij heeft ongetwijfeld haar leemten, wij kunnen daar rustig voor
uitkomen. Zij heeft ook haar verworvenheden, wij mogen haar licht niet onder de
korenmaat zetten.
De Antillen hebben een literatuur die zich uitstrekt vanaf de Indiaanse
totemverhalen op Aruba tot de ‘Konsenshi di un pueblo’, het gewetensonderzoek
van het Bonairiaanse echtpaar Pacheco Domacassé en Diana Lebacs. Geen kleinigheid,
neen bepaald geen kleinigheid! De vraag dringt zich aan de lezer op: hoe zal de
toekomst van deze drietalige literatuur eruitzien? Ik hoor helaas niet tot de
helderzienden. Ik zal mij van speculaties moeten onthouden. Het antwoord is trouwens
van een zo groot aantal factoren afhankelijk, van cultureel-sociale, economische en
geopolitieke aard, dat het op zichzelf reeds de omvang van een essay zou aannemen.
Wel meen ik enkele desiderata te kunnen formuleren die mogelijk tot de ontwikkeling
van de Antilliaanse literatuur zullen kunnen bijdragen.
1. Er zou om te beginnen een commissie in het leven moeten worden geroepen
met de taak de vertaling van Papiamentse werken te bevorderen. Eerlijkheidshalve
zij opgemerkt dat dit desideratum reeds eerder door anderen naar voren is gebracht.
Nederland beschikt momenteel toevallig over vertalers van de eerste rang.
2. Voorts zou een commissie moeten worden ingesteld met de taak regelingen
voor een ruime subsidiëring van avantgardistische tijdschriften te treffen. Het gaat
niet om het bestuderen van
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mogelijkheden, maar om het treffen van regelingen. Het zijn de avantgardistische
tijdschriften die de authenticiteit van een literatuur kunnen waarborgen.
3. Ten slotte dwingen de omstandigheden dat met spoed een gemengde commissie
van literatoren en juristen in het leven wordt geroepen met de taak het concept van
een nieuwe bepaling voor het Antilliaanse wetboek van strafrecht op te stellen waarbij
personen, die zich opzettelijk of door nalatigheid schuldig maken aan de beschadiging
of vernietiging van literaire teksten, tot vrijheidsstraf of geldboete kunnen worden
veroordeeld. Het is bekend dat ook op dit moment belangrijke documenten dreigen
verloren te gaan. Een bepaling van deze strekking mag uiteraard niet het recht van
de auteur aantasten om vrijelijk over eigen werk te beschikken. Het spreekt vanzelf
dat ik nog tal van desiderata zou kunnen formuleren, maar ik meen dat wij ons moeten
beperken als wij resultaten willen bereiken. Resultaten, let wel, niet alleen voor de
individuele auteurs of lezers maar ook en niet in de laatste plaats voor de gemeenschap
in haar geheel.
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III [Antilliaanse schilderkunst]
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Een voorgoed begonnen begin ofwel een Curaçaose tentoonstelling
in Nederland
Het is nog geen vijfentwintig jaren geleden dat men de gewoonte had om te zeggen
dat er op Curaçao in het geheel niets bestond. Nada. Nadita. Wij zijn het land van
de anekdoten en hierover bestaat ook een anekdote, die op het vaste repertoire van
iedere Curaéaoënaar voorkomt. Het is een gesprek tussen een gouvernementstekenaar
en een patriottische Curaçaoënaar. De gouvernementstekenaar geeft de volgende
descriptie van het eiland. Curaçao, zo zegt hij, bestaat uit één enkele rots, met één
enkele boom, met één enkele tak en één enkel blad, waarmee de enige op het eiland
geregistreerde geit zich voedt. Het antwoord van de Curaçaoënaar luidde dat de
gouvernementstekenaar zichzelf had vergeten en er dus aan moest toevoegen: de
enige gouvernementstekenaar, liggend op de rots en drinkend van het ene geitebeest.
De uitspraak van het volledige vacuüm was op de meeste gebieden grenzeloos
overdreven. Men kende er de volksdans, de volksliteratuur en volksmuziek. Maar in
het algemeen kan men toch wel zeggen dat de schilderkunst past in de laatste
vijfentwintig jaren of nog korter geleden tot leven is gekomen. Men kende uiteraard
wel wandversieringen in de vorm van platen of gravures, zelfs van aquarellen en
olieverfschilderijen, maar dat waren geïmporteerde produkten of zij waren door de
jonge dochters vervaardigd. Men was zo weinig vertrouwd met de schilderkunst dat
men alles een portret noemt. Men kende ook toen reeds enkele merkwaardige
procedés, bijvoorbeeld de schelpenmozaïeken zoals men hier op de tentoonstelling
een zien kan van de schilderes Pauline Cornet, maar deze pogingen bereikten toch
zelden het niveau van het kunstwerk.
De geboorte van de schilderkunst op Curaçao heeft een zekere
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verwantschap met de ‘renaissance’ op Haïti, al hebben onze schilders nog niet het
kunnen van de Haïtianen bereikt. Ook hier hebben wij een beweging die in de eerste
plaats door een bepaalde persoon wordt gestuwd. In Haïti was het De Witt Peters,
op Curaçao is het de bekende figuur dr. Engels, als schilder bekend als Chris Engels.
Literatuur, muziek en dans zijn vanuit het volk, van diep uit Afrika dus, tot ons
doorgedrongen. De schilderkunst, die van de laatste jaren dateert, heeft zich in
moderne kledij aan ons vertoond. Wij kunnen dan ook de Curaçaose schilders niet
volgen indien wij niet een zeker inzicht hebben in de situatie van de moderne
schilderkunst. Wij staan voor de vraag: kunnen wij deze situatie met enkele woorden
karakteriseren? In het algemeen zegt men, dat de beeldende kunsten van onze tijd
gekarakteriseerd worden door de tegenstelling tussen figuratieve en non-figuratieve
kunst. Men bedoelt daarmede dan enerzijds een kunstbeoefening die rekening houdt
met de meer of minder fotografische werkelijkheid en een kunst die afstand heeft
gedaan van ieder realisme en zich uitsluitend bepaalt tot esthetische elementen van
vlakverdeling, lijnenritme, kleuren enz. Deze voorstelling van zaken is een simplisme
of tenminste een elliptische uitdrukkingsvorm. Een zuiver figuratieve kunst heeft
nooit of te nimmer bestaan. Het is nu eenmaal ondenkbaar zich een kunstwerk voor
te stellen dat ontdaan zou zijn van esthetische elementen. Een zuivere non-figuratieve
kunst kan men zich mogelijk indenken in de arabeskenkunst van de Islam, maar niet
in de westerse; het zou zijn een soort van decoratieve kunst die alleen tot doel heeft,
een bepaalde feestelijke atmosfeer te accentueren. De hedendaagse westerse kunst
kan men m.i. nog het best karakteriseren als een kunst die de gehele scala doorloopt
van figuratieve tot non-figuratieve kunst. Men hoeft zich maar de werken te binnen
te roepen van de bekende vertegenwoordigers van de non-figuratieve, non-objectieve
of experimentele kunst, om er zich een denkbeeld van te vormen hoeveel realisme
in hun oeuvre is verwerkt. In de Posthoorn in Den Haag heeft een hele tijd een
schilderij van Roede gehangen (in Parijs geheten Roède). Iedereen zei dat hij niet
wist wat het schilderij voorstelde, maar ieder-
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een noemde het ‘het monster en het hondje’. In het Gemeentemuseum in Den Haag
kon men in het najaar van 1953 een prachtige tentoonstelling van Ouborg zien. Men
hoefde maar een vluchtige blik te werpen op de schilderijen en op de titels in de
catalogus om te weten hoe weinig abstractie, althans mathematische abstractie in
deze schilderijen te vinden is en juist hoeveel realisme. Het gaat hier niet om de
fotografische werkelijkheid. Het gaat om een werkelijkheid waarvan de contouren
zijn afgeslepen of verweerd, zoals botten die lang in de aarde zijn bewaard of
gesteenten die duizenden jaren lang heen en weer zijn geschuurd door eb en vloed.
Het is bekend dat de Engelse beeldhouwer Moore een bijzondere studie van deze
verweerde vormen heeft gemaakt.
De beeldende kunst van vandaag is een kunst van overgangsvormen, van
tussenvormen. Men vindt hier gezichten die onverhoeds terug kunnen wijken tot
tweedimensionale vlakken en schaduwen. Vlakken, lijnen en schaduwen, die
onverhoeds de vorm kunnen aannemen van een gezicht met gruwelijke uitdrukking
of met een bizonder lieflijke onbeholpenheid. De wereld van de moderne kunstenaar
verkeert in een toestand van overgang, van ‘transition’ zoals de Amerikanen zeggen.
Dit is in vele gevallen het huiveringwekkende en ook het bizonder aantrekkelijke
ervan.
De schilders op onze eilanden zijn ook schilders van de overgangen, de
gedaantewisselingen, de geologische verweringen en de psychische
schemertoestanden. Maar wij moeten hier dadelijk aan toevoegen: de Curaçaose
schilder gaat maar halfweg of zelfs maar een kwartweg naar de ‘non-objective art’.
Dit komt niet doordat onze schilders terugdeinzen, zij zijn moedig en in ieder geval
voortvarend genoeg. Maar zij worden weerhouden of teruggeroepen door de
anekdotische charmes waarmede wij omringd worden: bevallige architectuur van de
kleurige stadjes en dorpen, zon en schaduw, ‘sombra y sol’, van de heuvelruggen,
het water van hun baaien, waar vloedlijn en landgrens hun liefdesspel van aantrekking
en afweer bedrijven. Kortom de Curaçaose schilder kent de universele vormdrift,
maar hij vindt zijn inspiratiebron zelden buiten de charmes van zijn eigen land.
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Hij is regionaal en universeel, met een accent op het eerste.
Ik geloof dat wij nu weinig moeite zullen hebben om een kort overzicht te geven
van de Curaçaose tentoonstelling die thans in verschillende steden in Nederland
wordt gehouden. De deelnemers bestaan uit acht Curaçaose schilders en drie
Nederlanders die putten uit hun kennismaking met Curaçao. Vandaar dan ook de
titel ‘Curaçao, schilderend en geschilderd’.
Ik zal onhoffelijk zijn en eerst met mijn eigen landgenoten beginnen, zij zijn in
de meerderheid en ik heb nu eenmaal een heilig ontzag voor de meerderheid. Men
vindt onder de Curaçaose schilders, evenals in de grote cultuurcentra, een spectrum
van figuratieve tot non-figuratieve kunst. Tot de kunstenaars die een meer of minder
conventioneel realisme beoefenen, behoren Hagendoorn, Pieters Kwiers en Ru Jas.
Hagendoorn heeft, om een eigenaardig beeld te gebruiken, een zeer vruchtbaar
penseel, hij heeft een bizondere voorkeur voor de typisch Curaçaose architectuur en
heeft heel wat huiskamers van Petroleum-employés met zijn heldere kleurige doeken
versierd. Pieters Kwiers is een kenner van onze baaien met een bizonder oog voor
de gebieden waar zee en water bedrieglijk in elkaar overgaan. Ru Jas ondergaat
vooral de bekoring van onze heuvels die men naar vorm eerder kleine bergen zou
moeten noemen. Vooral de Tafelberg heeft hij herhaaldelijk geschilderd.
In het werk van Theo Hermelijk vindt men een eerste bevrijding van het realisme.
Het zijn tweedimensionele gezichten met een uitdrukking van verbazing en
gekweldheid, die men overal aantreft waar een mens naar geestelijke verlossing
streeft. Charles Corsen voert ons spoorslags in de wereld van het surrealisme. Een
bekend schilderij van hem heeft ook hier een plaats gevonden. Het is een menging,
zou ik zeggen, van voodoo en Russische iconen. Chris Engels schildert vanuit een
expressionistische belevenis, maar zijn middelen zijn een merkwaardige menging
van pointillage en laat-impressionisme. Dan blijven nog twee schilderessen over, die
voor mij persoonlijk een bizondere aantrekkingskracht bezitten. Het zijn Pauline
Cornet, de enige bij het gezelschap die ouder is dan de schilderkunst die door dr.
Engels gestimuleerd is, en Lucille Boskaljon, de vrouwelijke helft van het echtpaar
Engels.
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Pauline Cornet nadert nog het meest het neo-primitivisme onder de Haïtianen met
haar schelpenmozaïeken, die ook onze moeders en zusjes hebben beoefend. Ik kan
iedereen aanbevelen met Curaçao kennis te maken in de gevoelige droomwereld van
Lucille Engels, die, naar mijn inzicht, tot de belangrijkste talenten van Curaçao
behoort.
Ten slotte zou ik nog May Henriquez willen noemen. Zij is de enige beeldhouwster
in dit gezelschap. Zij is onder andere vertegenwoordigd door een boomstronk waarin
men nog de gedaante van Daphne kan gewaarworden. Dit is wel het prototype van
de hedendaagse kunst: een stronk of tak, die tegelijk een vrouw is.
De Nederlanders worden slechts door drie schilders vertegenwoordigd, maar indien
ooit dan kan men hier wel zeggen dat kwaliteit kwantiteit vergoedt. Men vindt hier
bepaald prachtig werk van Charles Eyck en Frida Hunzinger. Het werk van Dolf
Henkes is wel van Curaçaose ‘bloed en bodem’, maar mijns inziens niet representatief
voor deze surrealistische koorddanser, zoals ik mij hem herinner van de wanden van
het luchthavengebouw op Curaçao. De gevoelige Charles Eyck vertoont hier
verwantschap met de Haïtiaanse kunst. Zijn figuren hebben het heldere van
pianotoetsen die wachten op de aanraking van de meester, om de schoonste muziek
voort te brengen. Ik denk dan hier met name aan het schilderij waar de nonnen en
de schoolmeisjes de komst van de Maagd van Coromoto afwachten. De schilderijen
van Frida Hunzinger zijn mij persoonlijk bizonder vertrouwd. Zij schildert hier bij
voorkeur bokkehoorns die boven en tussen de staken van de kralen uitsteken.
Gevangen dieren, gevangen zielen, zou men symbolisch willen zeggen, maar men
heeft ook de neiging zich eenvoudig te bepalen tot een bewondering van de vitaliteit
van deze weinig gecompliceerde slachtdieren.
Wanneer wij de werken van deze tentoonstelling de revue laten passeren, dan valt
ons allereerst op dat al deze schilders hun inspiratiebron op Curaçao hebben gehad.
Een objectief beeld kan ik U, wat de Curaçaoënaars tenminste betreft, niet geven. Ik
ben daarvoor ook zelf te zeer bevangen in de charmes van de regiona-
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le anekdotes. Van één ding ben ik evenwel zeker, en wel dat al het werk dat hier
wordt geëxposeerd, tot stand gekomen is met een overgave, die ons ervan overtuigt
dat wij te maken hebben met een ‘voorgoed begonnen begin’.
Ik meen dat de Antilliaanse studenten zich gelukkig kunnen achten met hun
initiatief. Het streven dat ook in hun vereniging tot uiting komt, naar een harmonie
tussen het nationale en het internationale leven, hadden zij nergens zo goed
weerspiegeld kunnen vinden als in het werk van de Curaçaose schilders.
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De kringloop van het paard
Wij zijn hier bijeen om een tentoonstelling te openen, die Chris Engels heeft genoemd
‘A propos ponnie en paard’ en waaraan hij de ondertitel heeft gegeven ‘Een
kringloop’. Het gaat dus om de cyclus van het bestaan van het paard of eerder nog
om de verhouding van een bepaald kunstenaar tot het paard.
Ik geloof dat men de kunstenaar over wie het gaat, Chris Engels, geen groter eer
kan bewijzen dan door vast te stellen dat men zich op onze eilanden op geen gebied
van kunst kan bewegen zonder zijn persoon of, beter nog, zijn naam te ontmoeten.
Men zou kunnen zeggen: zijn naam is op aller lippen.
Dit is het geval op het gebied van de muziek. Hij heeft niet alleen een belangrijke
rol gespeeld in de Kunstkring en in het Philharmonisch Orkest, hij behoort evenzeer
tot degenen die een eerste stoot hebben gegeven tot de herontdekking van de
specifieke Curaçaose muziek.
Zijn naam is misschien nog meer bekend op het gebied van de letterkunde. Men
kan zonder enige overdrijving zeggen dat zijn pseudoniem, Luc Tournier,
onverbrekelijk verbonden is met de eerste beweging van literatuur bij ons in de
Nederlandse taal. Het tijdschrift De Stoep en Luc Tournier zijn vrijwel identieke
begrippen.
In latere jaren heeft hij een prominente rol gespeeld op het terrein van de
monumentenzorg. Ik heb mij door een expert laten vertellen dat geen huis zo zinvol
werd gerestaureerd als het thans door hem bewoonde ‘Stroomzigt’ op de Pater
Euwensweg.
Het Curaçaos Museum is grotendeels door zijn initiatief tot stand gekomen en met
zijn schilderkunst heeft hij niet alleen op Curaçao maar ook in het buitenland
erkenning gevonden. Ik denk dan in de eerste plaats aan zijn exposities in Amsterdam
en
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in São Paulo, Brazilië. Op al deze gebieden speelt hij altijd weer een en dezelfde rol
van de pionier, dat wil in casu zeggen, van de kunstenaar die oude vormen te boven
komt en naar nieuwe vormen streeft of nieuwe vormen ontdekt.
Het woord pionier ademt de lucht van paarden en prairiën, het is daarom dat ik
bij Engels ditmaal van pionier heb gesproken.
De pionier-kunstenaar pleegt men anders meer als avant-gardist aan te duiden.
Het is inderdaad zo, Engels vertoont in hoge mate de trekken van avant-gardist.
Hij is tegelijk de zoeker en de vernieuwer. Tegelijk dus de zoeker, die slechts in
staat is een benadering te geven van zijn conceptie, en de vernieuwer, die er de nieuwe
definitieve vorm voor weet te vinden. Het spreekt vanzelf, de avant-gardisten zijn
niet allen gelijk, men zou hen zelfs in verschillende categorieën kunnen onderbrengen,
al naar gelang het accent op de zoeker dan wel op de vernieuwer valt.
U kent de anekdote van Picasso? Het gebeurde op Montparnasse in Parijs. ‘Is het
niet un dur métier, veroordeeld te zijn steeds weer naar nieuwe vormen te moeten
zoeken?’ vroeg hem de zoveelste interviewer.
Picasso antwoordde: ‘U vergist zich. Ik ben geen zoeker, maar een ontdekker soy inventor y no buscador.’
Persoonlijk geloof ik dat het een illusie is geweest van Picasso.
Hij behoort tot de allergrootste vertegenwoordigers van de avant-garde, maar het
zal toch niet veel moeite kosten aan te tonen dat ook het oeuvre van Picasso bestaat
uit benaderingen, waarin de conceptie slechts ten dele werd gerealiseerd en
vernieuwingen waarin de conceptie haar adequate vormgeving heeft gevonden.
Hetzelfde kan van Engels worden gezegd. Wij hebben ook hier met benaderingen
en vernieuwingen te maken. Men kan een hele reeks aquarellen, tempera's en
tekeningen op deze tentoonstelling aanwijzen die naar mijn inzicht als volkomen
geslaagd kunstwerk moeten worden beschouwd. Men kan ook bepaalde werken
noemen die niet of in veel mindere mate geslaagd zijn. Wel moet ik zeggen dat naar
mijn inzicht de verhouding van de geslaagde tot de niet-geslaagde nooit zo zeer ten
gunste geweest is van de eerste, dus van de geslaagde, als nu het geval is.
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Onwillekeurig stelt men zich de vraag, waar ligt dat aan? Dat kan om te beginnen
liggen aan het toeval, maar dat zou wel een heel gemakkelijke oplossing zijn. Het
kan ook liggen aan de aard van de conceptie of de rijping van het talent.
Dit is heel duidelijk te zien bij Picasso, die verschillende perioden heeft gekend.
De meest geslaagde werken van zijn hand stammen van een periode met een ruime
conceptie, zoals de blauwe en roze periode uit zijn jeugd en uit de bewogen en
tragische periode van zijn latere jaren. De minst geslaagde vindt men in de periode
van de zogenaamde ‘lelijke vrouwen’. Het is ook een betrekkelijk schriele conceptie
om uit moedwil of door een misverstand voortaan alle vrouwen lelijk te willen zien.
Vooral als men bedenkt dat de vrouwen altijd veel attractie voor Picasso hebben
gehad. In de kelders van Saint-Germain-des-Prés beschouwt men hem zelfs als een
machtig potent sinjeur. Zelfs op zijn tachtigste jaar. (Hij is nu 82.)
Het geval van Engels ligt moeilijker. Voor zover mij bekend, heeft hij perioden
gekend met een voorkeur voor kinderen en gravide vrouwen, maar toch nooit een
periode, die door een uitgesproken schriele of schrale conceptie werd bepaald. Ik
meen daarom de gevolgtrekking te mogen maken dat men hier in de eerste plaats de
oorzaak moet zoeken in de rijping van het talent.
De conceptie van dit werk is dermate uniform, dat het te zamen een eenheid vormt,
dat het deel uitmaakt van een en hetzelfde verhaal, een en hetzelfde kunstwerk. Waar
moet men de eenheid zoeken? De schilder wijst ons de weg met de titel die hij aan
zijn expositie heeft gegeven: ‘A propos ponnie en paard’, maar nog meer met de
ondertitel ‘Een kringloop’. Hij geeft met deze ondertitel te kennen dat hij in zijn
beeldenreeks de geschiedenis weergeeft van de bestemmingen die het paard gedurende
de eeuwen van zijn bestaan heeft gehad, sedert zijn eerste optreden in de kunst van
de ijstijd zoals wij die kennen uit de grottekeningen van Altamira, Las Monedas,
Lascaux en elders tot heden, nu wij het terugvinden in de kamers van ‘Stroomzigt’,
die mij eveneens aan grotten doen denken.
Het paard heeft oorspronkelijk geleefd als een dier in het wild, waarop door de
primitieven uit de ijstijd jacht werd gemaakt.
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Het heeft sindsdien tal van andere bestemmingen gehad, het is geweest krijgsros,
rijdier, trekdier, lastdier en het is ten slotte geworden renpaard en pronkdier. (Ik zeg
renpaard, want rendier is iets anders.)
In de gedachten van Engels is de kringloop afgelopen, de cyclus is voltooid, het
paard heeft geen bestemming meer, het is niet meer historisch scheppend zoals het
krijgsros, rijdier of lastdier; het renpaard of het pronkdier is, zoals de Duitsers het
met een Frans woord zeggen, niet meer ‘Epoche machend’. Dat was wel het geval
toen het voedsel bezorgde voor de grotbewoners; toen het als krijgsros werd gebruikt
in de Perzische oorlogen of op de Kruistochten; of toen het in de achttiende eeuw en
een deel van de negentiende eeuw nog de voornaamste energie leverde voor vervoer
te land en te water, dat wil zeggen de binnenwateren.
Het is niet toevallig dat het begrip paardekracht als maatstaf voor
energie-aanduiding wordt gebruikt. De kringloop is afgelopen, nu het paard niet meer
binnen maar bezijden de historie leeft.
De titel van de tentoonstelling verwijst naar het onderwerp en geeft daarmee zonder
twijfel een bepaald aspect, maar onthult ons niet het wezen ervan. Ook al zou het
waar zijn, dat de kringloop van het paard volbracht is, er zijn genoeg argumenten
hiervoor aan te voeren, het is toch een al te zeer objectieve stelling om de emoties
begrijpelijk te maken die de tentoonstelling bij ons oproept.
Emoties dragen nu eenmaal een subjectief karakter. Het aangrijpende van de
emoties moet mijns inziens worden toegeschreven aan het feit dat de kunstenaar zijn
eigen sentiment van tragiek of van dramatische fataliteit geprojecteerd heeft in de
lotgevallen die aan het paard worden toegeschreven. De mens heeft zich hier met
het paard vereenzelvigd. Dit was in deze graad mogelijk, omdat zij de gehele
geschiedenis door in nauwe onderlinge betrekking hebben geleefd. Dit is zonder
twijfel ook het geval geweest met kat en hond, maar die waren niet historisch
scheppend, zoals mens en paard.
Men zegt dan ook: noem mij man en paard en niet man en hond of man en kat.
Man en paard weerspiegelen de geschiede-

Cola Debrot, Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur

237
nis, man en hond een vertrouwelijk samenzijn. De verhouding mens en kat draagt
een nog genuanceerder en in elk geval een zeer particulier karakter.
Over de geschiedenis van het paard bestaan natuurlijk vele controversen, zoals
over vrijwel alle zaken waar geleerden zich mee hebben beziggehouden.
Men zegt weleens dat de vrouwen geschapen zijn voor de liefde, volgens Marlene
Dietrich ‘von Kopf bis Fuss’, de mannen voor problemen en de geleerden voor
controversen.
De jongste onderzoekingen, die voornamelijk op skeletvondsten steunen, wekken
het vermoeden dat het paard, het genus equus, zoals wij het vandaag kennen, in
Centraal-Azië is ontstaan. Vandaar hebben verschillende migraties plaatsgevonden.
Wij kennen ten eerste de migratie naar Europa, ten tweede die naar Perzië en
Egypte en ten derde die naar China. Ten slotte zou ook een vroegtijdige migratie
hebben plaatsgehad naar Amerika. Het is niet uitgesloten dat de Indianen die via
Alaska, dat toen nog met het vasteland van Azië was verbonden, naar Amerika zijn
overgestoken, dit te paard hebben gedaan. Men ziet ze al voorbijtrekken over de
landengte van Behring, deze duizenden Indianen, als even zovele ruiters van Marino
Marini.
De opvatting dat het paard voor het eerst door de Spaanse conquistadores in
Amerika is geïmporteerd, is volgens deze stelling niet juist. Maar wel is het juist dat
de Indianen ten tijde van de heerschappij van de Azteken en Inka's het paard niet
kenden, of dat het toen uitgestorven was in Amerika, hoe en waarom blijft een raadsel,
en dat een tweede migratie heeft plaatsgevonden via de carravellen van de Spaanse
conquistadores.
In het algemeen kan men zeggen dat men in de grote momenten van de geschiedenis
man en paard altijd weer samen aantreft. Men mag wel spreken van een
vijftigduizendjarig bondgenootschap of ‘entente cordiale’. Waar voeten zijn, vindt
men hoeven, waar voetsporen zijn, vindt men hoefsporen. Dit leidt onwillekeurig
voor de kunstenaar tot een identificatie met het paard en tegelijk ook tot identificatie
van de lotgevallen van mens en paard.
Nu het paard zijn eindbestemming heeft bereikt, meent men
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dat ook de mens zijn eindbestemming mag verwachten. Men wordt onwillekeurig
in het grensgebied geplaatst waar de laatste vragen worden gesteld. Is de mens het
einddoel van de schepping of is hij slechts een van de vele schakels van de evolutie?
Welke betekenis dient te worden gehecht aan geboorte, leven en dood? Waarom en
waartoe is de mens geboren en wat gebeurt er als een mens ophoudt te bestaan? Dit
zijn vragen die wij aan de theologen en filosofen zullen overlaten en in elk geval
vandaag niet zullen trachten te beantwoorden.
De conceptie van Engels wordt gedomineerd door het tragisch sentiment, of zo
men wil, een dramatische fataliteit. Dat neemt niet weg dat niet elk detail van het
verhaal door dit sentiment wordt beheerst.
Men zou de werken op deze tentoonstelling in een vijftal groepen kunnen
onderverdelen. Om te beginnen hebben wij de werken waarin de beweging van het
paard tot uitdrukking komt.
Hiertoe behoort een groot deel van de tekeningen die op het ogenblik in Nederland
worden geëxposeerd en dus niet hier aanwezig zijn. U zult zich tevreden moeten
stellen met de reprodukties daarvan in plaquette, die door de directeur van het Stedelijk
Museum te Amsterdam, Wil Sandberg, is samengesteld, eveneens onder de titel ‘A
propos ponnie en paard’. Wij hebben op de tentoonstelling een prachtige tempera,
Stampeed, die een uitnemend voorbeeld is van het paard in beweging. Het doet
denken aan de grottekeningen van Altamira.
De tweede reeks wordt gevormd door werken met een bitterironische ondergrond.
Ik denk aan het paard van alle tuig ontdaan en dat nu door heimwee verteerd wordt
naar het verloren paradijs van trens en bit (Verloren bit). Of aan de fatale houding
die met een Papia mentse titel is aangeduid als Postin Fatal (letterlijk ‘fatale houding’
of beter ‘fataal arrogante houding’).
Ik zou uw bijzondere aandacht willen vragen voor de derde reeks die een
uitgesproken lyrisch karakter draagt. Ik denk dan om te beginnen aan de silhouetten,
die in de catalogus zijn aangegeven als Lentesontwaken en Nazomergeheimen. De
eerste aquarel stelt een aantal paarden voor die uitdrukking geven aan louter de
blijmoedigheid van het bestaan. De tweede stelt voor
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twee paarden die in een toestand van tegelijk opwinding en verpozing verkeren,
omdat zij in de eerste tinten van de herfst elkaar geheimen toevertrouwen waarvan
wij de aard niet kunnen achterhalen.
Bij deze reeks behoort ook de fraaie voorstelling van Rossinant, het afgejakkerde
ros en tegelijkertijd de sprankelende wensdroom van de geestrijke ridder Don
Quichote de la Mancha, die ook in zijn hachelijkste nederlagen nog altijd een
overtuigende overwinning ziet, die alle overwinningen van Alexander en Caesar te
boven gaat. Dit werk is op een zeer bijzondere wijze getekend met een versleten
penseel en een saté-stokje. De avant-gardisten gebruiken alle middelen om te
musiceren, flessen, blikken en kokosnoten, maar ook om te schilderen, penseel en
schrijfstift, maar ook de onverzorgde nagel en het saté-stokje.
Tot de lyrische groep behoort ten slotte ook Dream within a dream, een mistroostig
droevig paardehoofd getuigd in een luxe halster, een droevig donkere droom in een
droom van kleurenweelde.
De vierde reeks zou men de problematische tekeningen moeten noemen. Ofwel
omdat zij slechts pogingen of benaderingen zijn, dan wel geslaagd zijn, maar in
andere zin dan in die van een kunstwerk. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de
penseeltekening Diminuendo. Het is de voorstelling van een dier dat als het ware
door krimpende wanden tot geringe dimensies wordt samengeperst. Het is duidelijk
genoeg, maar het is niet emotioneel-expressief, zoals bijvoorbeeld Dream within a
dream. Het is niet een beeld dat de betekenis aan zichzelf ontleent, maar een
beeldschrift, dat verwijst naar een betekenis die in het beeld zelf niet wordt gevonden.
Het heeft daarom in wezen meer overeenkomst met het schrift dan met uitbeelding.
Met een geleerde term zou men kunnen zeggen, het is meer een ideogram dan een
pictogram. Zulke tussenvormen van ideo- en pictogrammen zijn in de Antillen zeer
goed bekend. Wij vinden ze in de tekeningen van onze Indianengrotten.
Ten slotte moet nog een reeks worden genoemd, die op deze tentoonstelling het
sterkst vertegenwoordigd is. Zij vertoont het
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duidelijkst overeenstemming met de primaire conceptie van de schilder: de tragedie
van het paard, die men in huiselijker termen ook wel de nadagen van het paard zou
kunnen noemen. Ik wil er maar enkele noemen. Paardennachtwacht, twee paarden,
een slapend, een wakend in afwachting van de noodlotsgebeurtenissen die komende
zijn; Uren op stal, dat een overeenkomstig onderwerp behandelt, waarbij het uur van
de afrekening steeds meer naderbij komt; Point of no return, voorstellende de groene
flanken van het paard, dat in een donkergroen landschap naar de horizon voortsukkelt;
Lastdier en Bloed en Zweet stellen het paard voor dat voor het laatst met de last van
zijn eindbestemming wordt geconfronteerd.
Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar persoonlijk gaat mijn voorkeur uit
naar de paarden in beweging, de lyrische reeks en enkele van de droefgeestige groep.
Ik zou mijn inleiding als volgt willen resumeren. Deze expositie is samengesteld
uit een reeks van werken die als één geheel kunnen worden beschouwd. Men kan
ook zijn bijzondere aandacht in de eerste plaats aan de details schenken, het ene
aspect sluit echter het andere niet uit. Men kan aandacht hebben zowel voor de
eenheid als voor de onderdelen, dat hangt voor een groot deel van de toeschouwer
af, want het zien van schilderijen hangt, zoals Frederik van Eeden het zo bijzonder
weinig origineel, maar toch ook zo treffend juist heeft uitgedrukt, niet alleen af van
de schilder, maar ook van de toeschouwers.
Ik moge u danken voor uw aandacht en vandaag dus eindigen met de groet van
de paardenminnaars: a horse, a horse, my kingdom for a horse.
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Verantwoording
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Wie zich tot taak stelt te bundelen wat Cola Debrot in de loop der jaren over de
Antilliaanse cultuur heeft geschreven én gezegd-hij was een veel gevraagd spreker
- stuit onvermijdelijk op een paar elementen die inherent zijn aan de persoonlijkheid
van de dichter/schrijver. Verschillende facetten van de Antilliaanse cultuur zijn door
hem belicht terwijl hij door zijn drang naar perfectionisme onvermoeibaar blijft
worstelen om het juiste woord te vinden. Beducht als hij was voor een disharmonisch
taalgebruik heeft hij zich er altijd voor beijverd de nuance in een bepaalde uitdrukking,
de gevoelswaarde van een woord zo zuiver mogelijk weer te geven. Deze literaire
gedrevenheid heeft wel tot gevolg dat hij een manuscript node uit handen geeft. De
opstellen die op een gegeven moment zijn fiat hadden en in een bepaald tijdschrift
zijn gepubliceerd, konden zonder enige gewetenswroeging worden herdrukt ook al
zou Debrot, indien hij nog in leven was, er stellig op gestaan hebben enkele
wijzigingen aan te brengen.
De typoscripten die thans voor de eerste maal worden gepubliceerd zijn dan ook
voorzien van tal van alteraties in zijn handschrift. Voor zover deze relevant en leesbaar
waren, is met de wens van de auteur rekening gehouden. Lezingen die kant en klaar
getikt zijn, kunnen veranderingen ondergaan ten gevolge van de aanwezigheid van
bepaalde personen onder zijn gehoor. Voor zover mogelijk zijn ook hier essentiële
wijzigingen die de spreker heeft aangebracht, overgenomen.
Op zijn literaire vondsten kan hij zo trots zijn dat hij deze herhaalt, en als een sterk
citaat feilloos zijn ideeën weergeeft, deinst hij er niet voor terug dit in verschillende
opstellen aan te halen. Deze voor de lezer wellicht storende herhalingen
zijn-node-intact gelaten omdat zij inherent zijn aan het Antilliaanse cultuurpatroon
waarin de repetitio een essentiële rol speelt. Als Debrotesk zijn ook gehandhaafd het
veelvuldig gebruik van het koppelteken. Hoewel in het algemeen de spelling is
gemoderniseerd, is hier en daar gezwicht voor een schrijfwijze waarvoor de auteur
een bepaalde voorliefde blijkt te hebben, zelfs in gevallen waar hij niet altijd even
consequent is. Aperte onjuistheden die duidelijk als
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een ‘slip of the pen’ kunnen worden gekwalificeerd, zijn verbeterd terwijl ook
drukfouten zijn geëlimineerd.
Over Antilliaanse cultuur valt in drie sub-afdelingen uiteen t.w. Algemene
sociaal-culturele beschouwingen, Antilliaanse literatuur en Antilliaanse schilderkunst.
Jules de Palm

Algemene sociaal-culturele beschouwingen
a ‘Bevolkingsgroepen op Curaçao’, uit: Cultureel Indië 1945.
b ‘Cultureel wantrouwen op Curaçao’, uit: Eldorado, jrg. 1, nr. 1 januari 1949.
c ‘Politieke aspecten in het Caraïbische gebied’, een samenvatting van een
inleiding gehouden op de conferentie ‘Zuid- en Midden-Amerika’ in Oud
Poelgeest te Oegstgeest op 14 en 15 maart 1953, uit: West-Indische Gids, jrg.
34, nr. 2-3, 1953.
d Naschrift op Dr. David Capriles in het perspectief der koloniale geschiedenis,
uit: Dr. G.E. van Zanen, David Ricardo Capriles. (Van Gorcum & Comp.,
Assen, 1969) (Anjerpublikaties nr. 10).
e ‘Het polylinguale karakter van de Antilliaanse samenleving’, voordracht
gehouden voor de Antilliaanse Academie en het Comité tot Bevordering van
de Wetenschap op 20 maart 1967, uit: Pedagogisch Didactisch Bulletin, nr. 1,
juli 1967.
f ‘Realiteit en fictie in de Nederlandse Antillen’, uit: Trouw, 26 augustus 1977.
In dit dagbladartikel zijn de koppen die zeer waarschijnlijk niet van de auteur
zijn, weggelaten.
g ‘Het Venezolaans-Antilliaans antagonisme in de zestiende eeuw’, uit: Tirade,
jrg. 20, februari 1976.

Antilliaanse literatuur
a Van de lezing op 11 februari 1974 gehouden voor de Stichting Caribiton onder
de titel ‘Literatuur op de Nederlandse Antillen en andere Antillen’ is van de
laatste door de spreker geannoteerde en verbeterde versie die hij de titel ‘De
literatuur in het Caribisch gebied’ meegaf, gebruik gemaakt. Het is te betreuren
dat het eind niet te achterhalen is. Het typoscript toont duidelijk de sporen van
een aanvulling die na de lezing voor Caribiton heeft plaatsgevonden.
b ‘Literatuur in de Nederlandse Antillen’, uit: Antilliaanse Cahiers, jrg. 1, nr. 1,
1955.
Van de vele typoscripten onder titels als ‘De letterkunde in de Nederlandse
Antillen’, ‘Literair Leven’ en ‘De Antilliaanse literatuur’ die elkaar op sommige
passages overlappen, is gekozen voor bovenge-
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noemd artikel waaraan de auteur kennelijk zijn fiat heeft gegeven. Of de
varianten ervoor of erna het licht hebben gezien, is moeilijk vast te stellen.
c ‘Voorwoord bij John de Pool, Del Curaçao que se va, uit: Antilliaanse Cahiers,
jrg. 4, nr. 1-4, december 1960.
d ‘Inleiding bij Yanacuna, gedichten van Bernardo Ashetu’, uit: Antilliaanse
Cahiers, jrg. 5, nr. 2/3, 1962.
e ‘Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse literatuur’, uit: Cultureel
Mozaïek van de Nederlandse Antillen (red. René A. Römer), De Walburg Pers,
Zutphen, 1977.
Dit essay dat de schrijver op latere leeftijd aan de Antilliaanse literatuur heeft
gewijd, is het volledigst: het bevat behalve passages die in andere al of niet
gepubliceerde typoscripten zijn verwerkt, ook voor het eerst beschouwingen
over de literatuur van vóór de Nederlandse bemachtiging van de Antillen in
1634.

Antilliaanse schilderkunst
a ‘Een voorgoed begonnen begin ofwel een Curaçaose tentoonstelling in
Nederland’, uit: Sticusa jaarboek, 1954.
b ‘De kringloop van het paard’, inleiding gehouden bij de opening van de
tentoonstelling ‘A propos ponnie en paard’ van Chris Engels in het Curaçaos
Museum op 8 maart 1963.
Lezers die in het bezit zijn van de catalogus van de tentoonstelling waarin
bovengenoemde inleiding is opgenomen, kunnen constateren dat de tekst die
hier gebruikt is, op een aantal plaatsen afwijkt: aan de hand van de door Debrot
aangebrachte wijzigingen, eveneens opgenomen in Luc Tournier 70 (Meulenhoff,
Amsterdam 1977), is de nieuwe tekst afgedrukt.

Redevoeringen en inleidingen waarin Debrot namens zijn regering het woord heeft
gevoerd zijn achterwege gelaten omdat deze niet thuis horen in het verzameld werk
van de dichter/schrijver Cola Debrot.
Hoewel te verdedigen zou zijn geweest ‘Camind’i cruz, un dialog na Corsow,
gepubliceerd in De Stoep (juli 1949) onder ‘Over Antilliaanse cultuur’ te laten
ressorteren, is deze dialoog (geschreven onder het pseudoniem Chandi Lagun)
ondergebracht in deel 3 van het Verzameld werk Verhalen en toneel, aangevuld met
een vertaling van de hand van Jules de Palm.
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