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Ten geleide
Weinigen zullen in 1935 beseft hebben dat met het verschijnen van de novelle van
Colá Debrot Mijn zuster de negerin een nieuw tijdperk zijn intrede had gedaan in
het land van de letteren. Een Antilliaan schreef in het Nederlands een verhaal dat
door kenners als een meesterwerk werd erkend.
Wie globaal de ontwikkeling van de Nederlandstalige literatuur van de Nederlandse
Antillen bijhoudt, weet dat er sindsdien veel werk van kwaliteit is verschenen. Ik
weet nog hoe enthousiast ik was toen ik in 1957 in een extra dik nummer van
Antilliaanse Cahiers de debuutroman Weekendpelgrimage van Tip Marugg las en
toen twee jaar daarna De rots der struikeling van Boeli van Leeuwen verscheen.
De bevestiging dat wij Antillianen in de Nederlandse literatuur blijvend een eigen
plaats bezetten, kwam in 1973 met Dubbelspel, het debuut van Frank Martinus Arion
dat in korte tijd in Nederland doordrong tot de top tien van literaire werken.
Zulke in het Nederlands geschreven boeken waren voor ons Antillianen een bewijs
dat we ook in Nederland op literair niveau meetellen. Dit deed overigens niets af
aan onze waardering voor onze eigen literatuur in het Papiamentu. Wel waren we
blij dat de scholieren op de Nederlandse Antillen vanaf die tijd het werk van eigen
schrijvers op hun verplichte boekenlijst konden zetten.
In Nederland zijn Antilliaanse romanciers als Frank Martinus Arion, Boeli van
Leeuwen en Tip Marugg intussen geen onbekenden meer. Zij schreven alle drie in
het Nederlands met behoud van een Antilliaans karakter dat toch zoveel universeels
bezat dat het lezers én op de Nederlandse Antillen én in Nederland aansprak. In
dagbladen en tijdschriften zijn recensies en beschouwingen over hun romans
gepubliceerd. Frank Martinus Arion kreeg zelfs de Van der Hoogtprijs voor zijn
roman Dubbelspel. Boeli van Leeuwen ontving de Vijverbergprijs voor zijn De rots
der struikeling en Tip Marugg werd voor zijn roman De morgen loeit weer aan
genomineerd voor de AKO -prijs. Bovendien ontvingen Boeli en Tip op de
Nederlandse Antillen de Colá Debrot-prijs.
Het besef dat deze Antilliaanse romans ook in Caribisch perspectief gezien
moesten worden, drong het eerst door bij de recensenten van de Nederlandse
Antillen. Zij vormden een kleine, maar zeer betrokken groep die de eigen waarde
van de eigen stem van de literatuur van de Nederlandse Antillen met overtuiging
en bij herhaling onderstreepten.
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Het is de grote verdienste van Maritza Coomans-Eustatia dat zij het initiatief heeft
genomen een boekwerk te verzorgen dat het werk van de drie genoemde auteurs
vanuit die verschillende visies benadert. Zij is erin geslaagd veertig nog niet eerder
verschenen artikelen bijeen te brengen van een dertigtal schrijvers en schrijfsters
van velerlij pluimage. Van literaire zijde werd de redactie versterkt met Wim Rutgers.
Vanuit een verscheidenheid aan interessegebieden worden de werken aan een
onderzoek onderworpen, waarbij men als lezer telkens weer verrast staat over de
veelzijdigheid van de besproken werken.
Deze bloemlezing wordt voltooid met biografieën en uitvoerige bibliografieën van
en over de behandelde auteurs, samengesteld door de initiatiefneemster, Maritza
Coomans-Eustatia. Daarbij geassisteerd door haar echtgenoot dr. H.E. Coomans,
destijds (1957-1960) directeur van de ‘Stichting Wetenschappelijke Bibliotheek’ op
Curaçao.
De vele illustraties in dit fraai uitgegeven boek van uitgeverij de Walburg Pers te
Zutphen getuigen van grote speurzin naar interessant materiaal voor een dergelijk
werk. Daardoor is dit boek niet slechts een must geworden voor de ware liefhebber,
maar hoort het ook thuis in de schoolbibliotheken; het lijkt me een uitvoerige bron
van informatie voor de leerlingen die dieper willen ingaan op de letterkundige werken
die zij lezen. In 1977 komt Colá Debrot aan het eind van zijn artikel Verworvenheden
en leemten van de Antilliaanse literatuur tot de conclusie:
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 uitgave van dit boek is een geslaagde poging de waarde van de Nederlandstalige
literatuur van de Nederlandse Antillen voorgoed in het daglicht te plaatsen.
Een woord van oprechte dank aan de samenstellers en de uitgeverij van dit rijke
boek is hier zeker op zijn plaats.
EDSEL A.V. JESURUN
Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen

's-Gravenhage, maart 1991
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Inleiding
‘Wie de cultuurgeschiedenis van dit kleine land kent, lacht om de schema's waarmee
de praatvaars van verre komen aandragen’, schreef dokter Chris Engels op 23 mei
1972 aan zijn correspondentie-vriend Johan van de Walle. Beide auteurs kwamen
als Nederlanders aanvankelijk ‘van verre’, en ze deden moeite om hun ziekte die
‘Curaçao’ heet te leren begrijpen.
In dit werk over ‘Drie Curaçaose schrijvers’ staat een verzameling opstellen van
een groot aantal van dergelijke mensen ‘van verre’, die vanuit geheel verschillende
levenservaringen schrijven. Maar ze hebben gemeen dat ze alle iets uitstralen van
deze gezamenlijke liefde voor een eiland in de Caraïbische Zee.
Tegenover dit begrijpen van buiten-af, zijn er in dit boek ook artikelen van
Antillianen zelf, waarop misschien het volgende citaat van de Curaçaose dichter
Pierre Lauffer van toepassing is. Dit statement werd uitgesproken bij het aanvaarden
van de aan hem uitgereikte Colá Debrot-prijs in 1969:
Sintimentu di nos ta skondi pa esnan ku no por komprondé, pero nos ku
ta ju di tera, nos ta biba ku nos ideal.
Door de Antilliaanse dichter Henry Habibe, in Watapana van november 1969, vertaald
met:
Ons gevoelsleven is verborgen voor hen, die ons niet kunnen begrijpen,
maar wij, landskinderen, wij weten waarvoor wij leven.
Dat Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion uitsluitend of
overwegend de Nederlandse taal als expressie- en communicatiemiddel hanteren,
en hun romans bij Nederlandse uitgevers publiceren, heeft tot gevolg dat er zich
drie groepen critici met hun werk bezighouden:
- zij die West Indië niet kennen en het werk beoordelen in een
Nederlands-Europese context;
- de groep die we passanten kunnen noemen, mensen die tijdelijk of voorgoed
naar de Antillen immigreerden en deze op hun manier willen leren begrijpen;
- de Antillianen zelf, die zich uitspreken door middel van een in de Antilliaanse
cultuur gewortelde levenshouding.
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Deze bundel is een ontmoetingsplaats van verschillend geaarde auteurs met
divergerende visies op het werk van de drie Curaçaose schrijvers. Ze geven er een
beeld in veelvoud van en tonen bovendien in welke mate de kritieken van de eerste
twee groepen (‘di nan’) zich onderscheidt van de laatste (‘di nos’).
Alle 33 auteurs kennen Curaçao uit persoonlijke ervaring en zij hebben in het
verleden bewezen zich met het werk van deze drie Curaçaose schrijvers verwant
of in elk geval erdoor aangesproken te voelen. Daarnaast zijn er biografische artikelen
met fotomateriaal om de levensverhalen te illustreren. Drie bibliografieën vermelden
de werken van deze Curaçaose schrijvers, zowel hun Nederlands als Papiaments
werk, en tenslotte drie bibliografieën met titels over hun leven en werken.
De individuele auteurs zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de interpretatie en
zienswijze in hun bijdragen, de redactie heeft hen gevraagd mee te werken, niet
meer dan algemene richtlijnen gegeven en een organisatorische rol vervuld.
De redactie is dank verschuldigd aan de Gevolmachtigde Minister Edsel A.V.
Jesurun en zijn plaatsvervanger Mr. Heinz Davelaar. Voormalig Gezaghebber Japa
J. Beaujon, A. Debrot sr. en uitgeverij De Knipscheer leverden onmisbare gegevens.
Violet Eustatia, Ifna Isenia en Harold Hollander bemiddelden bij diverse taken, Jos
de Roo bedacht de titel en Pit Rincker verzorgde typewerk. De Walburg Pers gaf
belangrijke adviezen.
MARITZA COOMANS-EUSTATIA
WIM RUTGERS
HENNY E. COOMANS
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Willemstad op Curaçao, 1958. De plaats die een grote rol speelt in het leven en de werken
van de drie Curaçaose schrijvers. Op de voorgrond het stadsdeel Punda met het Waaigat,
via de pontonbrug bereikt men het stadsdeel Otrobanda waar Boeli van Leeuwen en Tip
Marugg geboren zijn. Rechts het Schottegat met de olieraffinaderij van Shell Curaçao (foto
Marine Luchtvaartdienst).
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Het levendige Otrobanda tijdens een feest in de jaren '50 (foto prof. dr. C.L. Temminck Groll).

Gezicht op Otrobanda, 1991 (foto Nico van der Ven).
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Jaap Oversteegen
Antilliaanse listen
Drie Curaçaose schrijvers en hun publiek
Hollandse lezers kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat een paar van hun beste
schrijvers het Nederlands niet van kindsbeen af gesproken hebben maar er pas op
school systematisch mee geconfronteerd zijn. Critici in Nederland vermelden dit
simpele feit dan ook zo goed als nooit. Zij merken bijvoorbeeld op dat Tip Marugg
zo ‘clean’ schrijft, of dat Boeli van Leeuwen het Nederlands hanteert vanaf de vox
humana tot aan de vox angelica en de vox diabolica, maar hoe verbazingwekkend
dat is hebben zij meestal zelf niet door. Alle Nederlandstalige Antilliaanse auteurs
schrijven eigenlijk in een ‘tweede taal’, en wie ook maar enigszins weet hoe belangrijk
door taalpsychologen juist voor dichters en romanschrijvers de vroegste fase van
taalontwikkeling geacht wordt, kan vaststellen dat het hoge percentage van
belangrijke Nederlandstalige schrijvers uit de Antillen een wonder genoemd mag
worden.
Daarbij moet men bedenken dat hun Nederlandse lezers meestal even vreemd
staan tegenover de achtergronden vanwaaruit zij denken en werken als tegenover,
laat ons zeggen, een Turkse schrijver en zijn levenservaringen. Hoe moet een auteur
die afstand overbruggen, hoe moet hij ervoor zorgen, zó te schrijven dat hij niet
alleen gelezen wordt bij wijze van apieskijken? Hoe brengt hij zijn visie op het leven
over aan mensen die een zo totaal andere achtergrond hebben, zo verschillende
dagelijkse ervaringen en omgeving? Hij zal listen moeten gebruiken om niet alles
verloren te zien gaan bij zijn transatlantische koorddans.
Al de eerste Antilliaanse schrijver die in Nederland doordrong, Cola Debrot, was
zich van zijn dubbelzinnige positie helder bewust, en maakte gebruik van strategieën
die de afstand moesten overbruggen. En dat gaat dan over iemand die al twintig
jaar in Nederland woonde toen hij zijn winnende zet deed en Mijn zuster de negerin
schreef. Bij hem kan men spreken van een ogenschijnlijke, maar dan ook
ogenschijnlijk volledige, aanpassing aan de Nederlandse lezer en aan de
Nederlandse literaire situatie. Ogenschijnlijk, want de laatste jaren wordt het steeds
duidelijker dat het verhaal lange tijd te eenzijdig Nederlands gelezen is, terwijl een
‘Antilliaanse leeswijze’ op de achtergrond bleef, of zelfs helemaal niet geëffectueerd
werd (dat is niet precies uit te maken want er zijn vele jaren geen Antilliaanse
commentaren geweest).
Natuurlijk zijn die twee sterk uiteenlopende manieren van lezen vanaf
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het begin mogelijk geweest. Om een heel klein voorbeeld te noemen: iedere
Antilliaanse lezer ziet meteen dat het Curaçaose décor een kleine bijmenging van
Bonairiaanse elementen gekregen heeft, en daardoor wordt het fictie-element
enigszins naar voren gehaald (wat, gezien de neiging op die mooie eilanden om
alles als een onthulling te lezen, niet ongewenst was). Nederlandse lezers zien dat
helemaal niet, en voor hen is het ook niet nodig. Alle critici spreken eenvoudig van
‘Curaçao’. Op een wat dieper niveau: de Europese lezer ziet bij Frits Ruprecht
‘oedipale’ trekken, en Debrot heeft daar later ook zelf expliciet over gesproken. Maar
dat de ‘oedipale driehoek’ niet zoveel vat geeft op een protestantse blanke die ook
nog met de opdeling van de ‘moeder’ over de natuurlijke moeder en de yaya te
maken heeft, kan alleen een Antilliaan begrijpen. Een Weens kindermeisje is perslot
niet hetzelfde als die yaya, en een ‘min’ ook niet. Psycholigsch zit Ruprecht anders
in elkaar dan de Freudiaan weten kan, maar Debrot heeft ons dat nooit laten horen.
Kortom: hij neemt de kleur van zijn omgeving, de Nederlandse literaire situatie, aan,
hij pleegt mimicry. De onpersoonlijke verteller staat dan ook naast de Nederlandse
lezer en legt van alles en nog wat uit, maar over de aspecten die het verhaal
‘dubbelloops’ maken, mikkend op twee soorten lezers tegelijk, zegt de verteller niets.
Het probleem van latere Antilliaanse schrijvers, van een Tip Marugg, een Boeli
van Leeuwen, een Frank Martinus Arion (vanwege het boek waarvoor ik dit schrijf
houd ik het op die drie) is niet veel anders dan dat van Debrot. Ook zij zijn nog
steeds afhankelijk van een Nederlands publiek, wanneer zij door meer dan
tweehonderd mensen gelezen willen worden. Is hun oplossing van dit ‘predicament’
ook dezelfde? Daarover gaat dit verhaal.
Tip Marugg is begonnen als dichter, in De Stoep, en zijn allereerste publicatie zet
de lezer meteen al voor het blok, voor een paar blokken tegelijk, een Nederlands
en een Antilliaans. De titel is Bezoek. Omdat Marugg koppig blijft weigeren om zijn
gedichten beschikbaar te houden (shame on him), moet ik het hier eigenlijk
afschrijven, maar dan blijf ik aan de gang, want er komt nog een gedicht dat ik in
elk geval aan de lezer wil voorleggen. Daarom zal ik niet proberen te laten zien, dat
er een paar passages zijn die door Antillianen anders gelezen worden dan door
Hollanders, maar ik beperkt mij tot de titel. Voor de Nederlander is die vrijwel
synoniem met ‘visite’; een beetje deftiger, maar er komt geen metafysica aan te
pas. Voor de Antilliaan echter speelt al gauw ‘bishita’ mee. Hij is dus geprivilegeerd
boven de Europees-Nederlandse lezer, maar uitgesloten is die niet. De Hollander
ziet wat minder, mist dubbele betekenissen en leest daardoor ‘smaller’, maar niet
onjuist.
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Nu het andere gedicht, en dat schrijf ik in zijn geheel over. Het is er mooi genoeg
voor (ook voor Nederlandse lezers).

Cartomantica
Ik heb melk gedronken
en een berg beklommen
maar vond niet het hazepad
waar Eros had gesluimerd.
Tussen twee paardenpoten door
had de avondwind gewaaid
tot op mijn ruige borst.
Zo te sterven.
Tussen harde rotsen
met het zonlicht in mijn ogen.

Ik ga dit gedicht niet uitleggen, maar wijs er alleen op dat de lezers die een stapje
voor krijgen vooral diegenen zijn die de (later gepubliceerde!) romans van Tip Marugg
kennen. Zij vullen de in staccato-stijl geleverde informatie aan met beelden en
scènes uit die romans. Dat Eros zich uit de voeten gemaakt heeft, maakt dat déze
‘ik’ iets te maken krijgt met de diverse (of dezelfde?) roman-ikken, want alle drie de
romans van Marugg worden door een ‘ik’ verteld.
Antilliaanse lezers kunnen misschien wel meer doen met die harde rotsen dan
Nederlandse, maar dat verschil is miniem. De eerste regel echter zullen zij zeker
wat anders lezen dan Nederlanders, die melk drinken òf alledaags òf kinderachtig
zullen vinden, en ook wel wat onverstandig voor iemand die een fysieke prestatie
wil leveren. Het zal niet zo gauw in hen opkomen dat je daardoor juist kracht krijgt.
Vandaar dat de Nederlander al gauw helemaal naar een metaforische interpretatie
toe leest: ‘ik heb het leven geleefd, de dingen gedaan die bij een gewoon bestaan
behoren, alle obstakels die overwonnen moeten worden inbegrepen’.
Maar bij één ding staan wij allemaal met de mond vol tanden: de tweede strofe.
Wat moeten die paardenpoten? Persoonlijk denk ik direct aan een centaur, een
man met een paardenlichaam, die de wind tussen zijn voorpoten door tegen zijn
borst voelt waaien, maar wat moet zo'n Griek hier? Is Tip Marugg de klassieke kant
opgegaan? De titel blijft ook raar. Die zal wel ‘de kaart lezen’ betekenen (ik ken
geen taal waarin dat woord
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zo voorkomt maar iets anders kan ik niet bedenken). De toekomst voorspellen, dus.
Maar waarom?
Toekomst, astrologie, een centaur: de Boogschutter oftewel Sagittarius. Tip
Marugg is geboren, de lezer van dit boek weet dat inmiddels wel, op 16 december:
Sagittarius. Als ik op het juiste spoor ben, zijn nu alle lezers van begrip uitgesloten,
behalve hijzelf en een paar heel goede vrienden (of een paar maniakale snuffelaars
maar dat zijn geen lezers).
Wat hier te zien komt, is kenmerkend voor poëzie. Daarbij zijn de lezers altijd in
concentrische cirkels op te delen: in het middelpunt de schrijver, of zelfs alleen maar
zijn onderbewuste en dan zit hijzelf op de eerste cirkel, dan zijn naaste omgeving,
dan anderen in de cultuurkring waarbinnen hij zich bevindt (in dit geval: de
Antillianen), en tenslotte diegenen die de taal van het gedicht beheersen maar de
Antillen niet kennen (de Nederlanders). Er is poëzie die ook nog een beetje
toegankelijk is voor anderstaligen, die dan op de allerbuitenste cirkel zitten, maar
dat is hier alleen waar wat de titel betreft. Tussen de Antilliaanse en de Nederlandse
lezer is een klein, een heel klein verschil, tussen de ‘ingewijden’ en de
‘buitenstaanders’ een veel groter. Men kan het zo zeggen: naarmate men dichter
bij het centrum zit, worden meer ‘lagen’ aangeboord. Zoals dat bij poëzie gaat. Maar
het is helemaal niet zo dat de lezers van de buitenste kringen uitgesloten zijn, zij
lezen alleen minder dubbelzinnig, als is het ook nog wel denkbaar dat zij in de
krochten van hun wezen juist daardoor schimmen zien die een tweede, een derde
wereld vormen. Bij poëzie is ‘weten’ lang niet altijd alleen maar een voordeel.
Goed, zal men zeggen, Marugg houdt blijkbaar in zijn gedichten niet bijzonder
veel rekening met Nederlandse lezers, in ieder geval denkt hij er niet over zich aan
hun onkunde aan te passen. Dat kan hij zich als dichter permitteren. Zelfs als dat
hem van Nederlandse lezers zou afsnijden (dat doet het niet, maar stel), dan is er
nog geen ongeluk gebeurd. Poëzie, zei Du Perron terecht, is een bedrijf voor fijne
luiden. Er zijn altijd maar een paar lezers; dus nóg minder, wat maakt dat uit?
Economisch doet het er al helemaal niet toe. Maar in zijn romans haalt Tip Marugg
zulke bokkesprongen vast niet uit! Daarin moet hij begrijpbaar zijn voor die minstens
90% van zijn lezers, de Nederlanders.
Inderdaad. Maar hoe doet hij dat? De vlugste weg om dat te laten zien, is een
voorbeeld te kiezen dat vergelijkbaar is met wat er in de poëzie uitgedrukt wordt. In
Bezoek wordt een ‘bishita’ beschreven (als men bij poëzie van ‘beschrijven’ mag
spreken), in Maruggs laatste roman, De morgen loeit weer aan, ook. Een vlucht
vlinders komt in de nachtelijke uren als een plaag aanzetten, en dat voorspelt, gezien
het merk vlinder, niet veel goeds. Een ‘bishita’ dus, maar ditmaal maakt Marugg er
zich niet vanaf door het
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korte, en onvolledige, woord ‘bezoek’ te gebruiken. Hij spreekt, en een onhandiger
woord kan men moeilijk bedenken, van ‘doodsaankondigingsbezoeken’. De
Nederlandse lezer mag de draad op dit sleutelmoment niet kwijt raken. Er wordt
met hem rekening gehouden. Ook op andere plaatsen in het verhaal wordt soms
informatie gegeven die de Antilliaanse lezer niet nodig zou hebben, al laat Marugg
zijn Nederlandse lezer ook wel eens in het duister tasten. Hoevelen van hen,
bijvoorbeeld, zullen weten wie ‘de dichter Pierre L.’ is?
Intussen, de inlichtingen die de Nederlandse lezer krijgt leiden er niet toe dat er
twee helemaal verschillende lezingen kunnen ontstaan. Het drama waar het om
gaat, is voor lezers in Europa niet anders dan voor Antillianen. Er wordt een kleine
handreiking gegeven, een tikje aan het te verwachten publiek aangepast, maar van
de ‘mimicry’ die Mijn zuster de negerin toonde, en moest tonen om überhaupt te
kunnen verschijnen, is geen sprake. Dit geldt ook al voor de eerste roman van Tip
Marugg, Weekendpelgrimage. Als iets heel belangrijk is, wordt het toegelicht, maar
op andere plaatsen laat de auteur zijn Nederlandse lezer in de steek. Zo zag
tenminste één critica het, Dorothea Ensing, die Curaçao uit eigen ervaring kende:
Het is jammer, vond zij, dat Marugg niet alle woorden en uitdrukkingen in het
Papiamentu van een vertaling had voorzien, want nu verliest de niet-ingewijde iets.
Hij krijgt daardoor minder kans om zich een beeld te vormen van de Curaçaose
wereld. Natuurlijk is dàt nu juist iets dat Marugg weinig zal kunnen schelen, hem
gaat hem om een levensvisie, en die ontgaat een goede Nederlandse lezer evenmin
als een Antilliaan.
De strategie van de romancier Marugg is dus een andere dan die van de dichter:
een beetje past hij zich bij zijn publiek aan, bij zijn Nederlandse nog wat explicieter
dan bij zijn Antilliaanse, terwijl hij in zijn gedichten onverschillig lijkt voor welk publiek
dan ook en juist daardoor de Antilliaanse lezer iets meer de kans geeft op een
‘rijkere’ lectuur dan de Nederlandse.
Debrot en Marugg (en Boeli van Leeuwen waar ik later nog iets over zeggen zal)
tekenen het persoonlijke lot van een individu, natuurlijk wel in zijn relatie tot zijn
maatschappelijke omgeving maar toch met de volle nadruk op een kritisch moment
in het leven van die enkeling. Frank Martinus Arion introduceerde met Dubbelspel
(de roman van hem waarop ik mij zal concentreren) een heel nieuw type Antilliaanse
roman, eerder verwant aan de Caribische ‘barrackyard-literature’ dan aan de
Europese roman over een individueel crisismoment. Er is wel sprake van een
momentopname, een tragisch hoogtepunt, maar dan van een gemeenschap van
zeven personen.
De kernsituatie is al zo Caribisch als maar mogelijk is: vier mannen spelen een
langdurige partij domino, en het verhaal laat zien wat er in hen
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omgaat en om hen heen gebeurt. Dat er meer dan een eenvoudig spelletje aan de
hand is, kan men natuurlijk uit de titel al opmaken, maar ook die is niet enkelvoudig
te duiden, zelfs niet alleen maar ‘dubbel’. In de eerste plaats wordt met dat woord
een optimaal eindresultaat van het dominospel aangeduid (de schrijver legt dat
keurig uit). Een tweede verwijzing van de titel ligt in de andere betekenis die het
woord ‘spel’ kan hebben, namelijk die van een toneelstuk. Alle vier de mannen en
twee van de vrouwen (de derde leeft buiten de groep) spelen een dubbelrol. Dan
is er het dubbelspel dat besloten ligt in het ‘typische’ karakter van deze kleine
gemeenschap: zij vormt een afspiegeling van de Curaçaose maatschappij minus
de welvarende burger. Op dat punt zijn de personages veel minder willekeurig
gekozen dan het op het eerste oog zou kunnen lijken. Hun onderlinge spanningen,
die tussen arm gebleven of geworden en (enigszins) omhoog gestegen, tussen
mannen en vrouwen, tussen ‘assimilanten’ en ‘emancipanten’ (passieven en
actieven), zijn de spanningen die de Antilliaanse en vooral de Curaçaose wereld
beheersen. Juist over dít dubbelspel, kenmerkend voor wat men de ‘sociale roman’
kan noemen (iets heel anders dan ‘tendensroman’) zou heel veel te zeggen zijn,
maar ik wil hier de aandacht richten op nog een vierde mogelijke betekenis van de
titel, door Martinus vermoedelijk niet bedoeld maar voor mijn betoog essentieel: de
auteur speelt ook nog met twee soorten lezers: diegenen die deze Curaçaose wereld
kennen, met nadruk op deze, en diegenen die er van buitenaf naar kijken.
Beiden komen aan hun trekken, maar niet doordat er aan de oningewijde extra
informatie verstrekt wordt, maar doordat dezelfde mededelingen een dubbele werking
hebben. Het is zelfs niet zo dat de twee soorten lezers bestaan uit Hollanders en
Antillianen. Veel Curaçaoënaars hebben met een wereld als deze, met een deel
van hun eigen wereld dus, evenmin ooit kennis gemaakt als de Nederlandse lezers.
Oppervlakkige eigenschappen ervan kennen zij natuurlijk beter dan de Europeanen,
maar waar het werkelijk in die kleine wereld aan de rand van Willemstad om gaat,
is voor hen evenzeer een onthulling als voor de volledige buitenstaander. Er is
daardoor informatie die voor alle lezers bestemd is, maar die voor de één
hoofdzakelijk werkt als interpretatie van min of meer bekende toestanden, voor de
ander als beschrijving van iets volstrekt onbekends en daarbovenop eveneens als
interpretatie.
Daarbij is het niet zo dat de Antilliaan het verhaal als feitelijk waar zal lezen, een
werkelijkheid waaraan vooral de wijze van zien een persoonlijk karakter geeft, terwijl
de Nederlander de hele toestand meer als een exotisch gebeuren van nogal
fantastische aard zou beschouwen (ongeveer zoals Gabriel García Márquez zegt
dat met zijn boeken het geval is), en even-
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min omgekeerd. Martinus Arion buit de mogelijkheden van de sociale roman ten
volle uit door beschrijving (die representatief moet zijn) en interpretatie (die
persoonlijk is) steeds aan elkaar gekoppeld te houden. Maar hoe de verhouding
tussen die twee elementen van het dubbelspel precies ligt, dat is verschillend voor
de soorten lezers. Allen worden zij medeverantwoordelijk gemaakt voor de
opgeroepen wereld, zoals de sociale romancier beoogt, maar de één wordt dat
doordat hij te horen krijgt: zulke toestanden bestaan, de ander doordat hij gedwongen
wordt te kijken naar wat er vlakbij hem gebeurt, of tenminste: kan gebeuren. Dat dit
in beide gevallen niet wordt bewerkstelligd met de simplistische middelen van de
tendensroman maar door de verfijnde tekening van het innerlijk van de zes, of zeven,
hoofdfiguren, zodat de lezer, waarvandaan dan ook, zich tijdelijk in hun bestaansvorm
en in hun innerlijk kan inleven, spreekt vanzelf. Martinus Arion is geen pamflettist,
maar een geraffineerde romanschrijver.
Wel twee soorten publiek dus, maar aanpassing aan geen van beide, zelfs niet
op kleine punten. Er is in zo sterke mate een besef ontstaan van een mogelijk
Antilliaans lezerspubliek dat men zich bij dit boek meer dan bij de andere, die ik hier
bespreek, zou kunnen voorstellen dat het in het Papiamentu vertaald kan worden
zonder zijn kracht te verliezen. De lezer, Nederlander of Antilliaan, wordt uitgenodigd,
om de romanwereld binnen te komen en zijn plaats te bepalen. Men heeft wel gezegd
dat Frank Martinus Arion, evenals Debrot en Marugg (en Van Leeuwen), zijn eigen
standpunt zoekt te bepalen. Dat lijkt mij maar gedeeltelijk juist, namelijk voorzover
dat bij iedere grote schrijver het geval is. Voor een deel, echter, schrijft hij vanuit
een al gekozen positie. Het is eerder zijn lezer die moet uitmaken waar hij wil staan.
Met Boeli van Leeuwen komen wij weer in een heel andere wereld. In zijn vroege
romans was Van Leeuwen zich nog uitermate sterk bewust van een Nederlands
publiek. In De rots der struikeling, bijvoorbeeld, geeft hij, nogal onhandig, bij zinnen
in het Papiamentu tussen haakjes een Nederlandse vertaling. Bij het Spaans, in
Nederland vrijwel even onbekend als het Papiamentu, doet hij dat niet, en dat wijst
erop dat hij de aan de eigen taal gebonden achterstand van Nederlandse lezers ten
opzichte van Antilliaanse teniet wil doen. Langs die lijn gaat Boeli van Leeuwen ook
in latere romans en verhalen door - tot zijn laatste twee boeken, Schilden van leem
en Het teken van Jona. (Over de gebundelde krantestukken zeg ik hier niets, al zou
dat ook binnen de lijst van mijn onderwerp heel interessant zijn; bij de andere auteurs
heb ik mij echter tot een paar ‘fictionele teksten’ beperkt en dat doe ik terwille van
de vergelijkbaarheid dus ook ditmaal.)
In Het teken van Jona, het boek dat ik als voorbeeld kies, worden apoca-
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lyptische toestanden beschreven, die voor alle lezers te maken hebben met de
zelfkant van Willemstad. Maar niemand zal denken dat het om ‘ware gebeurtenissen’
gaat. Dat kùnnen het zijn, maar daar gaat het niet om. Als er van ‘waar’ gesproken
moet worden dan is het een emblematische waarheid à la Bunuel: zó is de wereld.
Alweer moet ik er vanaf zien, op Het teken van Jona als zelfstandig verhaal in te
gaan, en alweer spijt die eenzijdigheid in mijn aanpak mij. Het zou een dankbare
bezigheid zijn, te laten zien hoeveel registers van de taal Boeli van Leeuwen weet
open te trekken, en hoe hij beeldend geweld en psychologische nuances weet te
verenigen. Maar mijn doel is nu eenmaal uitsluitend om te kijken naar de wijze
waarop hij, en de andere besproken auteurs, het probleem van het vreemde en het
eigen publiek oplost.
Dat doet hij weer heel anders dan de drie anderen. Soms kan men denken dat
hij in de eerste plaats zijn landgenoten op het oog heeft. Waar in de wereld kent
men tegelijkertijd Nederlands, Spaans, Papiamentu en Engels? Wie zoekt in een
naam als Laila, voor een Nederlandse lezer hoogstens herinnerend aan een
Scandinavische film uit zijn jeugdjaren, ook nog, via Lele, Lilith (en wat dat aan
bijbetekenissen meebrengt)? Wie ook ziet zo onomwonden Boeli van Leeuwen zelf
in zijn verhaal rondlopen, behalve een Curaçaoënaar die hem op straat kan
tegenkomen, uitgedost precies als zijn verteller?
Maar aan de andere kant: voor wie betekent een wending als ‘hees en hortend
zingen’ en ‘dromen dat ik langzaam leefde’ meer dan een barok verzinsel van de
schrijver? Er zullen op Curaçao toch minder lezers zijn voor wie dit een wekker doet
afgaan dan in Nederland, al kijkt ook de ervaren lezer in dat overzeese gebiedsdeel
er wel even van op, de eerste Vasalisaanhaling tegen te komen bij de beschrijving
van een masturbatiescène. Wie ook pikt het terloopse gebruik van een ‘donkere
kamer van Damocles’ of van iemands ‘stenen bruidsbed’ op? Natuurlijk, menigeen
op de Antillen kan zulke verwijzingen volgen, maar zij zijn aan een literair publiek
in Nederland toch wel meer besteed. En wie dat wil tegenspreken, bedenke dat juist
eilandelijke lezers een veeg uit de pan krijgen in mededelingen over ‘mijn laatste
boek’ waarvan geen jota te begrijpen zou zijn.
Ik concludeer dus dat er geen geprivilegeerde lezer is voor Het teken van Jona.
Wat hier allemaal gebeurt, heeft nooit plaats gevonden, of heeft voortdurend en
overal plaats, maar het is niet voor de ene lezer toegankelijker dan voor de andere.
Iedereen mag de gruwelkamer binnenkomen, niemand krijgt een kaartje tegen
gereduceerde prijs. Geen mimicry en ook geen adaptatie. Iedereen is welkom, of
niemand. Wie geen zin heeft, kan naar de hel lopen. In zekere zin is de wereld van
Boeli van Leeuwen exotisch maar dan voor iedereen, zo exotisch immers als de
projectie van een innerlijk universum van de één is voor ieder ander.
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Het probleem van de twee publieken blijft nog wel even bestaan, maar de Antilliaanse
schrijvers weten ermee om te gaan. Zelfs deze korte schets heeft dat hoop ik duidelijk
gemaakt. Als eerste stap Debrot, met het op dat moment en in zijn situatie meest
effectieve beleid, de mimicry. Dan het wegnemen van de grootste belemmeringen
voor de niet-Curaçaose lezer bij Tip Marugg. Vervolgens het bewust voor twee
soorten lezers tegelijk schrijven door middel van een genuanceerde dosering van
informatie en interpretatie bij Frank Martinus Arion. En tenslotte het even bewuste
uitdagen van die twee soorten lezers bij Boeli van Leeuwen. Een serie strategieën
die loopt van volledige (schijnbare) aanpassing door de schrijver tot volledige
aanpassing van de lezer.
Een literatuur die dat allemaal in zich verenigt, loopt op eigen benen. Men zou
haast vergeten, hoe ver de dagelijkse taal van deze schrijvers afstaat van die van
de meeste van hun lezers, zo goed maken zij ons hun bijzondere levensvorm, maar
ook hun cosmopolitische kijk daarop, duidelijk - in het Nederlands. Het eiland is niet
minder droevig geworden maar het heeft welbespraakte tolken gekregen. Wie weet,
hoe belangrijk dat nog eens zal blijken te zijn.
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Johan van de Walle
Herinneringen van een radioman
Het was 1946. Nederlandse dagbladen waren precies twee velletjes dik. Een baantje
als journalist was niet eenvoudig te krijgen en dus nam ik met beide handen een
functie aan als afdelingschef van de wereldomroep toen gevestigd in een paar oude
villa's aan de Heuvellaan en de 's Gravelandseweg in Hilversum. Ik moest een
West-Indische afdeling oprichten en stond voor de vraag wat ik eigenlijk moest doen;
met een zwak zendertje mensen in Suriname en op de Antillen iets vertellen dat
hen ook zou interesseren.
Na langjarige ervaring, eerst op de Antillen en later in Suriname, wist ik dat
Surinamers en Antillianen in de eerste plaats belangstelling hebben voor zaken die
eigen land betreffen. Daarom ging ik ijverig speuren naar wat die kleine Nederlandse
kranten over beide rijksdelen schreven. Het was niet veel omdat uiteraard Indonesië
al het andere nieuws overschaduwde, maar toch viel de oogst mee en bleek het
mogelijk wekelijks een West-Indisch persoverzicht samen te stellen. Bovendien had
de afdeling het geluk medewerking te krijgen van Rein Vogels, perschef van de
KLM, die alle West-Indische en Venezolaanse kranten die in teruggekeerde
vliegtuigen achterbleven, netjes naar de Omroep stuurde, waardoor het mogelijk
werd een internationaal overzicht samen te stellen, waaruit later, ik heb dat vele
jaren gedaan, een Caraïbisch panorama groeide. Daarnaast kon de Westindische
afdeling zich niet tevreden stellen met de doorgaans melige liedjes, destijds door
de vaderlandse radio ten gehore gebracht maar gelukkig vond de afdeling steun
(het was nog steeds een eenmansrubriek) bij de Surinamer Lex Vervuurt en zijn
landgenoten Max Woiski en Parusius. De laatste vierde als de bokser Kid Dynamite
triomfen, maar ontwikkelde zich later tot een fenomenaal saxofonist en componist,
die nu nog slechts voortleeft in de herinnering van enkele jazzliefhebbers. Tenslotte
kregen we medewerking van Julian Coco, een piepjonge gitarist die tot cellist werd
opgeleid, maar zijn land van herkomst, het eiland Curaçao, nooit vergat.
Al kort na de oorlog kwamen West-Indische studenten naar Nederland, die als
de meeste studenten over weinig geld beschikten. Gelukkig stond de afdeling een
bescheiden budget ter beschikking. Genoeg om arme studenten een beetje te
helpen. Een Boeli van Leeuwen, een Frank Martinus, een Jules de Palm en anderen
gingen meewerken en al spoedig bleek dat hun bijdragen door de overzeese
luisteraars enorm gewaardeerd
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werden. Een Eddie Bruma, die knappe leerling van Prof. de Gaay Fortman, vond
in Suriname met zijn ‘Sranang tongo’ weerklank evenals Johan Ferrier, die nooit
gedroomd had, eens president van zijn land te worden, toen hij een lange reeks
Surinaamse Anansi's in de landstaal voordroeg.
In die dagen kon de afdeling beschikken over uitstekende Nederlandse omroepers,
maar ik dacht dat de luisteraars in de West het toch op prijs zouden stellen
regelmatig, zeker in een groetenprogramma, in de eigen taal te worden toegesproken
en ingelicht. Zou dat, vroeg ik me af, verstandig zijn? Met die vraag ging ik naar een
Antilliaanse politicus, die bovendien al vele jaren mijn beste vriend was, Dr. da Costa
Gomez. Hij woonde toen nog, als vertegenwoordiger van de Antillen, op een
zolderkamertje vierhoog achter in de Haagse Houtstraat. Hij zei: ‘Gebruik zoveel
mogelijk zuiver Nederlands maar geef tegelijk, waar dat pas geeft, alle eer aan de
landstaal.’ Als hij persoonlijk in de studio verscheen en hij maakte in die tijd vaak
gebruik van die mogelijkheid, dan voerde hij het woord in het mooiste papiamentu
dat men zich kon wensen. Zo ontstond er een aardig team waaraan, in een later
stadium, Antilliaanse medewerksters als Yvette Ecurie, Stella Priest en Helen Hoyer
werden toegevoegd.
Ook Surinaamse omroepers en omroepsters werden aangetrokken. Onder deze
medewerksters speelde vooral Lydia Emmanuels een bijzondere rol omdat ze niet
alleen een uitstekende presentatrice was maar ook, zowel in het Nederlands als in
het Surinaams, een echte verslaggeefster.
Heel die groep van Antilliaanse en Surinaamse medewerkers ging aan het werk
mede onder leiding van de helaas veel te jong overleden Tom Pape, die zich
verdiepte in de Westindische problematiek en dank zij verschillende reizen goede
vriendschappen sloot, zowel op de Antillen als in Suriname.
Het is niet de bedoeling groei en bloei van de Wereldomroep uit de doeken te
doen. Daarvoor zou een heel boek nodig zijn waarin vooral de technische
ontwikkeling vele hoofdstukken zou moeten omvatten. Een technische ontwikkeling
overigens waaraan Surinamers en Antillianen op hun wijze meewerkten en daarbij
moet ik even stilstaan bij de tovenaar van Willemstad: Horacio Hoyer. Nog zie ik
hem knutselen in zijn sportwinkeltje waar hij, oud-tenniskampioen van de Antillen,
zijn eigen radiozendertje bouwde en eigen opname-apparatuur. In dat winkeltje
ontstond Radio Hoyer. De Curom was van ouder datum en moest bestaan van de
offers die de leden van de omroepvereniging zelf brachten. Zij droeg als publieke
zender vooral een educatief karakter. Radio Hoyer was van meet af aan een zuiver
commerciële zender, hoewel Horacio op zijn manier zijn culturele taak niet
verwaarloosde.
Ondertussen arriveerden uit de Antillen en Suriname jonge mensen die
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bij Rens en Rens, in Hilversum, de school voor radiotechniek bij uitstek, gingen
studeren om later in eigen land nieuwe commerciële zenders op te bouwen. Ook
Aruba bleef niet achter. Integendeel! Met al die commerciële stations onderhield de
afdeling nauw contact. Toen men ter plaatse ook nog eigen opnamen kon
vermenigvuldigen ontvingen we in stijgende mate muziek uit Curaçao en Aruba en
dank zij de enthousiaste medewerking van weer een andere student, Raymundo
Debrot, kwamen we in het bezit van originele Jamaicaanse en andere West Indische
melodieën. In die zelfde tijd verkregen we contact met bladen als Bim en Savacou,
letterkundige tijdschriften uit Brits West-Indië, en via Cola Debrot, die ook ging
meewerken, met dichters als Pierre Lauffer en Elis Juliana.
Radio Nederland is nooit een commercieel station geweest maar als Stichting
ook nooit een staatsomroep met medewerkers die verplicht zouden zijn richtlijnen
uit Den Haag te volgen. Het was en bleef een vrije omroep, een internationale
instelling, met Indonesische, West-Indische, Engelse, Arabische, Spaanse en vele
andere medewerkers. Kortom er heerste een internationale sfeer en de taalafdelingen
waren echte eilandjes waarbinnen grote vrijheid heerste.
In Nederland ging, evenals op de Antillen, de technische ontwikkeling met
sprongen vooruit. Al vroeg beschikte het station over een mobiele studio, een
reportagewagen waarmee het mogelijk werd elders opnamen te maken. Tijdens de
uitvoering van bijvoorbeeld een door Eddie Bruma geschreven toneelstuk dat ter
gelegenheid van de uitreiking van de Gysbert Japix-prijs in Leeuwarden, ten doop
werd gehouden door Surinaamse acteurs. In Friesland had men ontdekt dat zowel
Suriname als de Antillen tweetalig zijn en dat men in beide rijksdelen de grote
culturele waarde van de eigen taal besefte. Bruma en zijn vereniging ‘Wie Eegie
Sanie’ maakte, evenals de Friezen voor het Fries, propaganda voor het Creools
van Suriname, een propaganda die de Friezen niet ontging, terwijl men zich tevens
afvroeg of tweetalig onderwijs mogelijk was. Ook met dergelijke vraagstukken hielden
we ons bezig en natuurlijk betrokken we Friese deskundigen bij de uitzendingen
om hun ervaringen op dit specifieke terrein aan de luisteraars in de West uiteen te
zetten.
Laat ik terugkeren naar die eerste reportagewagen. Nog leefden we in het tijdperk
van de plaatopnamen. Bandapparatuur ontbrak maar dank zij die reportagewagen
konden we de openbare zittingen tijdens de verschillende rondetafel-conferenties
volgen. Het was, toen Indonesië onherroepelijk een nieuwe staat werd, mogelijk
meer aandacht te besteden aan de West. Da Costa Gomez ontving op zijn
zolderkamertje tal van Nederlandse staatslieden en besprak op zijn wijze de plannen
die uiteindelijk voerden tot het Statuut dat namens de Antillen werd bekrachtigd door
Efraim
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Jonckheer van de Democratische Partij waarmee de toenmalige Partij van de Arbeid
een overeenkomst had gesloten, die veel later overigens, volkomen werd vergeten.
De afdeling had, dank zij Gomez, toestemming gekregen om de besprekingen in
de Tweede Kamer, het was 1948, terzake van de toenmalige grondwetwijziging,
waarbij de Antillen en Suriname algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen
kregen, uit te zenden. Voor de eerste keer in de geschiedenis was de radio in het
parlement aanwezig en verschillende kamerleden namen de gelegenheid te baat
onze toestellen te bekijken. Bij die gelegenheid merkte een toenmalige minister op
dat deze gebeurtenis uitzondering moest blijven, want, zei hij: ‘Anders zullen de
kamerleden niet tot de voorzitter maar tot het publiek gaan spreken.’ De goede man
voorzag niet dat jaren later zowel ministers als kamerleden zich voor de microfoon
en de camera's zouden verdringen!
Da Costa Gomez beheerste naast die onvergetelijke minister Kernkamp, meer
dan Pengel uit Suriname, meer dan Jonckheer en meer dan Suriname's Lim a Po
de ronde tafelconferenties van toen. Keer op keer benutte Gomez de wereldomroep
om zijn visie aan het Antilliaanse publiek uiteen te zetten. Het was een heerlijke en
uiterst spannende tijd. Inspannend voor de technici die urenlange toespraken op
de plaat vastlegden die later op de avond verkort werden uitgezonden.
De reportages van de ronde tafelconferenties zouden gemakkelijk een geheel
hoofdstuk kunnen beslaan. Maar liever roep ik enkele bijzondere figuren in mijn
herinnering terug. Zo heeft prof. Van Praag, de grote hispanoloog, vele malen aan
de toenmalige uitzendingen meegewerkt. Hij vertaalde hoofdstukken uit de
belangrijkste en in Nederland nog onbekende romans van grote Zuid-Amerikaanse
en Cubaanse schrijvers. De schitterende opstellen die Van Praag schreef trokken
ook in Nederland aandacht en dank zij hem en de uitgeverij Meulenhoff vonden de
Zuid-Amerikaanse schrijvers hun weg naar een Nederlands publiek. Dat het
Caraïbisch gebied een eigen culturele ontwikkeling kende, die slechts zijdelings
verband houdt met Spaans en Portugees Amerika, was Van Praag natuurlijk bekend
maar toch meende hij in sommige opzichten overeenkomsten te ontdekken. Cola
Debrot daarentegen, zijn latere Antilliaanse Cahiers getuigen daarvan, was zich
echter in sterke mate het bestaan van een Caraïbische beschaving bewust en
vestigde op zijn manier de aandacht op schrijvers in vooral Brits-West-Indië. En
tenslotte woonde in Londen Rosy Pohl, de vrouw die de Afrikaanse en
Afro-Amerikaanse letterkunde ontdekte en vertaalde. Vertalingen waarvan de
voordrachtskunstenaar Otto Sterman voor de West-Indische luisteraars dikwijls op
zeer overtuigende wijze gebruik maakte.
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Ondertussen nam het aantal commerciële stations op de Antillen en in Suriname
voortdurend toe. De plaat moest plaats maken voor de bandopname. Daardoor
werd verzending gemakkelijker en goedkoper. Inmiddels was ook de Sticusa haar
werk begonnen en zij nam de verzendkosten van programma's voor de diverse
stations voor haar rekening, terwijl men in onze studio's eigen opnamen verzorgde.
Binnen de Sticusa dook een nieuwe letterkundige figuur op, Eddie Hoornik, die voor
het eerst Nederlandse schrijvers zoals Harry Mulisch, Bernlef, Cees Nootenboom
en anderen voor de microfoon bracht. Met Hoorniks medewerking ontstond een
enorme wisselwerking tussen de lokale stations en de afdeling en vooral daardoor
wonnen de korte verhalen die Boeli van Leeuwen destijds voor de uitzendingen
schreef nog aan waarde. De lokale stations zonden die bijdragen eveneens uit en
het merkwaardige was dat Boeli meer aandacht trok dan de genoemde Nederlandse
schrijvers, zoals uit de reacties bleek. Van Leeuwen liet duidelijk merken dat hij in
Nederland een eigenaardig dubbelleven leidde. Volledig opgenomen in Nederland
was hij tegelijk in de ban van een hevig verlangen naar Curaçao.
Of de verhalen uit die tijd nog bestaan weet ik niet. Maar na al die jaren herinner
ik me enkele bijdragen, zoals de geschiedenis van een Curaçaose familie, vader,
moeder en dochters met verlof in Nederland. Moeder en dochters genoten dag in,
dag uit van de grote stad en de vele winkels maar de vader sloot zich dagelijks op
in Artis, de grote dierentuin, waar hij zelf gekooid, tussen de gekooide beesten zat.
In weer een ander verhaal vertelde Van Leeuwen iets over een paar ambtenaren
die met studieverlof naar Nederland waren gezonden. Zij vonden onderdak in een
Nijmeegs hotel. Het was een mooie zomer en tot vertwijfeling van de hotelhouder
zaten ze iedere dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op het terras waar ze
stromen whiskey dronken en onophoudelijk naar de meisjes floten. In al die, soms
humoristische verhalen, zat een element dat later vorm kreeg in zijn roman Een
vreemdeling op aarde.
Frank Martinus was minder weemoedig. Hij leek een geëngageerd dichter zoals
men er in Nederland in die tijd meerdere kende. Ik herinner me van hem een groot
vers waarin hij het leed van de zwarte arbeiders in de Afrikaanse diamantmijnen
stelde tegenover de weelde van de mensen die zich met dure stenen versieren.
Soms werd ik niet door de dichter Martinus overtuigd en daarover voerde ik een
gesprek met Cola Debrot die me peinzend toevertrouwde: ‘Let op, in die jongen
steekt een groot prozaïst.’ Debrots voorspelling kwam uit toen zijn meesterwerk
Dubbelspel verscheen. Tot zover iets over de Curaçaose letterkundige bijdragen
van toen. Het lukte dank zij de snelle technische vooruitgang op de Antillen eigen
West-Indische muziek te reproduceren op band en plaat.
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Toen Prins Bernhard de eilanden na de oorlog bezocht was hij ook te gast op de
plantage Knip van Richard Muskus. Bij die gelegenheid had Muskus een
muziekgezelschapje uit Westpunt uitgenodigd om de bijeenkomst op te luisteren.
De ‘muziek di zumbi’ maakte diepe indruk op mij en ik vroeg Horacio Hoyer een
opname te maken die hij inderdaad na enige tijd naar Hilversum zond. Hoewel
Horacio vreesde dat de belangstelling van het kopende publiek op Curaçao voor
deze unieke muziek gering zou zijn, gingen de opnamen als warme broodjes over
de toonbank. Helaas nam de invloed van vooral Cubaanse en Dominicaanse muziek
op de Antillen sterk toe. Toch waren er ook tegenkrachten. Vooral op Aruba waar
Rufo Wever en Padu Lampe de aloude tumba in ere hielden en daaraan zelfs een
nieuw élan schonken. Hun platen werden regelmatig in de programma's van de
afdeling gedraaid maar hoewel ik in de hoop leefde dat deze bijzondere muziek ook
weerklank zou vinden in Nederland moest ik tot mijn teleurstelling vaststellen dat
dit niet zo was. In Europa, ook in Nederland, won de sterk proletarische pop-muziek
voortdurend veld en tegenover deze enorme invloed konden de fraaie wijsjes en
aristocratische walsen van de Antillen niet op. Amerikaanse arrangeurs, steeds op
zoek naar nieuwe mogelijkheden, hadden reeds tijdens de oorlog de calypso van
Trinidad ontdekt. Daarna had men de Jamaicaanse reggea, in verbasterde vorm,
gepopulariseerd. De Antilliaanse muziek paste niet in het complex van grotendeels
quasi revolutionaire muziek die de grote platenmaatschappijen in de wereld wensten
te verkopen. Zo werd de echte en niet verbasterde volksmuziek slechts een plaatsje
gegund in kleine, speciale platenzaken. Daar kon men de weemoedige muziek
terugvinden van Jamaica's ras tafari's, met hun verlangen naar Afrika en hun afkeer
van Babylon, de poel des verderfs waarin de blanken leefden. Alle oorspronkelijke
uitvoeringen van Trinidad's calypso's gingen grotendeels verloren behalve het
destijds gestolen melodietje ‘Rum and Coca Cola’, de meest felle politieke parodie
ooit geschreven, die echter door de Nederlandse omroep niet mocht worden
uitgezonden omdat men het beschouwde als reclame voor een frisdrank, en reclame
was via de Nederlandse omroep streng verboden!
Met de verzuchting: ‘de tijden veranderen’ eindigen we deze herinneringen aan
lang geleden.
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Caroline van Eijk
Over moeders, minnaressen en CuraÇao
De gekleurde vrouw in het werk van Boeli van Leeuwen, Tip Marugg
en Frank Martinus Arion
In een gesprek met Jos de Roo heeft Boeli van Leeuwen eens gezegd:
Vanuit Europa lijken de vrouwen in onze streken uitgebuit te worden.
Maar de vrouwen hebben hier een zeer sterke positie. Ze houden de
kinderen vast, zij zijn honkvast en de man die zwerft. Een zwerver is altijd
zwak. Je kan het vergelijken met een landbouwcultuur en een
nomadencultuur. Alles is voortgekomen uit het honkvast-zijn. De vrouw
zit midden in haar nest, de kinderen draaien om haar heen, de zoon blijft
aan de moeder vastzitten met alle complexen en problemen vandien. Dat
machismo wat je hier hebt, is eigenlijk een bewijs van onmacht. Op gezette
tijden storten die mannen dan ook in elkaar en dan kruipen ze weer terug
bij hun vrouw, die ze liefdevol opneemt... (Jos de Roo: ‘Gesprek met Boeli
van Leeuwen’. In: Antilliaans literair logboek, p. 51.)
De literatuur van het Caribisch gebied is doorgaans dicht op de huid van de haar
omringende werkelijkheid geschreven. Ook de auteurs Boeli van Leeuwen, Tip
Marugg en Frank Martinus Arion verwoorden in hun romans de Antilliaanse realiteit
en verwijzen direct of indirect naar de centrale plaats die de vrouw in de Curaçaose
samenleving inneemt.
Eddy Lejeune, Kai Medema en Adam Polaar, de hoofdpersonen uit achtereenvolgens
De rots der struikeling (1959), Een vreemdeling op aarde (1963) en De eerste Adam
(1966) van Boeli van Leeuwen zijn zwervers, dolende jongemannen op zoek naar
zichzelf en hun plaats in het leven. Ze worden op Curaçao geboren, verlaten het
eiland, reizen de hele wereld rond en komen na lang zwerven tot de conclusie dat
zij op Curaçao thuishoren ‘zoals de cactussen en de geiten en de negers’ (Een
vreemdeling op aarde).
Het besef een yiu di Kòrsou te zijn komt onder meer voort uit de speciale band
die zij in hun jeugd met de yaya het zwarte kindermeisje, hebben. Door de yaya
komen de blanke kinderen in contact met de negercultuur. Eddy's yaya vertelt hem
de verhalen van Compa Nanzi en Compa Sese (De rots der struikeling). Met de
yaya hebben de kinderen veelal een sterkere band dan met hun moeder. Het is de
yaya die hen troost als ze verdriet hebben, het is de yaya die vereenzelvigd wordt
met de moederfiguur. Kai
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heeft het over zijn oude yaya, ‘zijn zwarte moeder met de onmetelijke, troostende
boezem’ bij wie hij zich veilig voelt (Een vreemdeling op aarde). Door de
moederbinding met de yaya voelen de hoofdpersonen zich verwant met de gekleurde
bewoners van het eiland. De rust die Van Leeuwens helden zoeken, vinden zij niet
bij hun ouders, niet bij de andere blanken, niet in Europa, maar op Curaçao bij de
negerbevolking.
In hun jeugd vinden de figuren troost bij hun zwarte moeder, de yaya. Op latere
leeftijd vinden zij die - net als de vaders - bij hun gekleurde minnares. Eddy's vader
houdt het vaak niet uit bij zijn deugdzame blanke echtgenote en gaat dan naar de
zwarte vrouw bij wie hij zijn verdriet uitschreeuwt. ‘Een monumentale vrouw met
een onverwoestbaar gezicht. Een vrouw als een continent. Onpersoonlijk. Zonder
haat en zonder liefde maar bereid de ellende van mijn vader in haar schoot te sussen’
(De rots der struikeling). Kai's vader ontvlucht nota bene in zijn huwelijksnacht zijn
hysterische echtgenote en slaapt bij zijn negerin. Alleen bij haar kan hij volkomen
zichzelf zijn. ‘Zo naakt en kwetsbaar als hij zich aan haar toonde, heeft hij het nooit
aan iemand anders durven doen’ (Een vreemdeling op aarde). Als Kai net uit Europa
op Curaçao teruggekeerd is, merkt hij dat hij volkomen van zijn ouders vervreemd
is. Hij zoekt soelaas bij de negerin die de was voor zijn moeder doet:
... hij klemde zich huilend vast aan de schouders van de vrouw, die
overdag traag op haar hoornige voeten over de planken vloeren van het
grote huis schuifelde. In het zwakke licht van de lantaarn was haar gezicht
geheimzinnig als van een afgodsbeeld. En haar lichaam bracht rust omdat
ze volmaakt onpersoonlijk zijn zaad aftapte en het bewaarde zoals men
een vrucht bewaard. Hij wist niet dat zijn vader de vorige nacht bij haar
geslapen had, want haar ondoorgrondelijk gezicht verried niets van de
triomf van de vrouw die als dienstmeid overdag haar mevrouw onwillig
gehoorzaamde, maar 's nachts de eenzaamheid van vader en zoon in
haar schoot opving. (Een vreemdeling op aarde).
De enige vrouw met wie Adam op het laatst als man nog contact heeft, is een ‘zware
mulattin met hangborsten, niet mooi, niet eens begeerlijk’. Waarschijnlijk ‘omdat zij,
om de een of andere mysterieuze reden, de enige vrouw was die door zijn mens-zijn
heen kon breken en zijn instincten kon bereiken’ (De eerste Adam).
Ondanks het feit dat Van Leeuwens personages in sociaal opzicht strikt gescheiden
van de negerbevolking leven, ontstaan er door de relatie met de gekleurde vrouw
diep-menselijke betrekkingen tussen blank en zwart (De rots der struikeling). De
negerin is zelfs de sleutelfiguur tussen de rassen. Door haar zal er op het eiland
nooit een rassenoorlog kunnen ontstaan, want ‘de blanke man heeft zijn
eenzaamheid in de goede zwarte
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moeder begraven en tussen de blanke en de zwarte man staat de goede zwarte
moeder van hen beiden’ (Een vreemdeling op aarde).
De bewondering van Van Leeuwen voor de gekleurde vrouw blijkt ook uit die
passages waarin hij het heeft over haar schoonheid en haar kracht. Op het eiland
waar Eddy geboren is ‘lopen meisjes, bruin als nootmuskaat, wier leesten zo slank
zijn, dat twee mannenhanden ze kunnen omvatten; hun borsten zijn rijp als vruchten,
die in de zon zijn gestoofd en rijp tot berstens toe. Alleen het Hooglied heeft zulke
vrouwen beschreven in hun eigen taal...’ (De rots der struikeling). Kai ontmoet ‘een
mulattinnetje met een lichaam zo mooi, als alleen maar déze vrouwen hebben. Hij
nam haar mee naar het botenhuisje op het Spaanse Water en boven het klotsende
water kleedde zij zich uit en liet haar grote lichtbruine borsten zien, borsten als
mispels zo mooi ern rijp en haar gladde buik en slanke benen’ (Een vreemdeling
op aarde). Tegenover de warmte van de negerin staat de kilheid van de blanke
vrouw. Als Eddy over de Amsterdamse walletjes slentert, zit daar een reusachtige
negerin tussen haar blanke zusters te pronken; ‘ze had haar borsten als twee donkere
meloenen op een soort tabouret uitgestald en wiebelde met haar hoofd heen en
weer. Ze deed warm aan tussen de bleke vrouwen met hun peenhaar en
kabeljauwogen’ (De rots der struikeling). Van Leeuwen dicht de negerin ook een
kracht toe die een blanke vrouw niet zou bezitten. Kai herinnert zich een bezoek
aan zijn oom Weki die op Curaçao tegen de rand van de achterbuurt met een negerin
in een huisje woonde:
... oom Weki [lag] onder een grote tamarindeboom in een hangmat; zijn
voeten waren als kwallen opgezwollen. Naast de hangmat stond een fles
witte rum. (...)
Toen kwam de vrouw: groot, zwart en bezweet en bracht hem een glas
lauw water op een schoteltje en hij haatte haar alsof het haar schuld was
dat zijn oom bezig was te vergaan. Zij bukte zich en met opeengeklemde
tanden en een grimas op het gezicht, tilde ze zijn oom op om hem naar
de w.c. te brengen. Hij begreep toen dat er geen enkele blanke vrouw
ooit de kracht zou opbrengen om zijn oom Weki in leven te houden (Een
vreemdeling op aarde).
Als Kai dan opmerkt dat ‘geen enkele vrouw zo goed en groot en sterk als een
negerin is’, ontstaat er een ruzie tussen vader en zoon:
Zijn vader werd vuurrood en toen doodsbleek en zei schor: ‘Een negerin
is altijd blij als zij met een blanke kan samenleven. Het doet er voor haar
niet toe, of deze blanke lam, kreupel, blind of doof is. Als ze maar met
een blanke kan samenhokken. Straks zal je zien dat zij Weki zo gek
maakt, dat hij met haar trouwt en dat bruine joch nog erkent ook.’ ‘Nou,’
zei Kai zich wankelend aan de stoel vasthoudend, ‘beter laat dan nooit
vader, beter laat dan nooit.’
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‘Ben je godverdomme helemaal gek geworden,’ schreeuwde zijn vader
met overslaande stem, ‘wat bedoel je met beter laat dan nooit?’
‘Kom nou vader,’ zei Kai, traag en duidelijk de woorden articulerend, ‘als
ik het wel heb, heb je zelf ook een paar bruine kindertjes verwekt. Of is
het soms niet waar vader?’ brulde hij opeens keihard, ‘dat mijn bruine
broeders en zusters in de Heerenstraat op Curaçao lopen? Is het soms
een leugen vader?’ (Een vreemdeling op aarde).
Kai verwerpt de hypocrisie van zijn vader en is duidelijk op zoek naar een andere
relatie met de negerin, met de gekleurde bevolking van Curaçao.
In het werk van Van Leeuwen worden de gekleurde vrouw en sommige van haar
lichaamsdelen nogal eens vergeleken met het eiland of typisch Antilliaanse vruchten.
De overgrootvader van Kai leefde bijvoorbeeld samen met een negerin, ‘een sterke
vrouw met een nek als een boomstronk en heupen waarin de hitte van het eiland
wervelde’ (Een vreemdeling op aarde). Er is sprake van ‘borsten als mispels zo
mooi en rijp’ (Een vreemdeling op aarde). Andersom wordt het eiland met een vrouw
geïdentificeerd. Wanneer Adam na een lange afwezigheid Curaçao uit zee ziet
opdoemen, zegt hij: ‘‘Curaçao,’ zoals een man de naam van een vrouw kan zeggen
waar hij veel van houdt en die hij lange tijd niet heeft gezien’ (De eerste Adam).
Enige stereotypering is Van Leeuwen beslist niet vreemd. We zien de gekleurde
vrouw alleen maar door de ogen van de blanke mannelijke protagonisten. De vrouw
heeft geen eigen persoonlijkheid en wordt geïdealiseerd. Zo vormt zich het beeld
van de allesbegrijpende, altijd beschikbare negerin, de negerin die over bijna
bovenmenselijke krachten beschikt, een oervrouw, een moeder Curaçao.
Net zoals de figuren van Boeli van Leeuwen zwervers zijn, zoekers naar hun plaats
in het leven, zo zoekt de ik-figuur uit Tip Maruggs Weekendpelgrimage (1957) zijn
plaats op het eiland in een tijd vol veranderingen. Anders dan in het werk van Van
Leeuwen is er in Weekendpelgrimage weinig hoop op een harmonieus samengaan
van blank en zwart. De hoofdpersoon denkt zelfs dat de gevoelens van jaloezie,
achterdocht en haat in hevigheid zullen toenemen naarmate de blanke en zwarte
groepen dichter tot elkaar komen. Hoe onoverbrugbaar de kloof tussen blank en
zwart is, blijkt wel uit de geschiedenis met Altagracia. Aanvankelijk verloopt het
uitstapje met Altagracia genoeglijk. Ze rijden over het eiland, luisteren naar
sentimentele Zuidamerikaanse bolero's en zwemmen in een afgelegen baai.
Naarmate de dag vordert wordt de ik-figuur steeds opdringeriger, ofschoon Altagracia
niet van zijn avances gediend is. Over het algemeen staat de ik-figuur positief
tegenover de negerbevolking, maar nu schijnt hij
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er in een vlaag van blanke superioriteitswaan vanuit te gaan dat Altagracia hem als blanke man - toch wel wil hebben. Altagracia, van haar kant, is zich maar al te
zeer bewust van de afstand tussen hen als blanke en kleurlinge:
‘Juist. Precies wat ik dacht. Mijn bruine huidskleur. Ik ben maar een
kleurlinge en kleurlingen dienen alleen maar om door jullie te worden ...’
‘Hou je mond! Verdomme!’ (...)
‘Waarom zou ik mijn mond houden? Zeg ik misschien de waarheid niet?
Ik wist het wel. Ik wist het wel! Met welk ander doel zou jij een gekleurd
meisje meenemen naar het strand? Zou je me ook op zondag in je wagen
meenemen en met me door de drukste straten van de stad rijden? Neen,
dat zou je nooit doen. Ik ben alleen maar goed voor een verlaten strand
waar niemand ons ziet. Waar alles ...’
Altagracia heeft mij lief. Zij houdt van mij, maar zij haat mij omdat zij weet
dat ik nooit met haar kan trouwen.
‘Altagracia, je wilt niet en daarmee is de zaak toch afgelopen? Wij blijven
even goede vrienden. Zullen wij weer teruggaan naar het strand?’ ‘O, ik
denk niet alleen aan mezelf. Ik denk aan al die stomme meisjes die in de
val lopen, die zo makkelijk in de val lopen. Een blanke jongeling in een
glimmende wagen. Natuurlijk lopen zij erin.’
Ik stond op het punt iets heel lelijks te zeggen, maar ik bedwong mezelf.
‘Wat heeft blank en bruin er in 's hemelsnaam mee te maken? Ik ben een
man, Altagracia blank of bruin heeft er niets mee te maken. Je bent een
leuk meisje en ik heb je gekust en naar me toegetrokken. Is dat nou iets
om er zoveel kabaal over te maken?
Heeft blank en zwart er niets mee te maken? Zou je ook een van je blanke
vriendinnen, een van die blanke poppetjes uit de goede families, hebben
meegenomen naar het strand? Zou ze alleen met je zijn meegegaan? En
als zij met je was meegegaan, zou dan ook hetzelfde zijn voorgevallen?
Zou je haar naar een grot ver van de kust hebben gelokt en haar hebben
proberen te verkrachten? Of mag dat niet met blanke poppetjes? Moeten
die zorgvuldig rein en onschuldig worden bewaard voor het huwelijk en
moeten jullie je ondertussen maar vermaken met de gekleurde meisjes?
O, ik ken dit alles zo goed. Ik weet honderd gevallen ...’
Terecht vraagt de ik-figuur zich naderhand schuldig af: ‘Wie waren wij? Een blanke
en een kleurlinge? Of een man en een vrouw?’. Hij voelt dat de tijden veranderd
zijn en dat er een andere houding tegenover de negerbevolking moet komen.
Heel anders is de relatie met de gekleurde vrouw in De morgen loeit weer
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aan (1988). In deze laatste roman van Marugg is - althans wat de hoofdpersoon
betreft - geen sprake meer van een scheiding tussen blank en gekleurd. Uitgerekend
dertig mei 1969 brengt hij door in de armen ‘van een vrouw met een zachte,
mispelbruine huid’. En altijd is er een zwarte vrouw die de eenzame blanke opvangt,
die hem beschermt en beschut:
Wanneer op dit eiland een blanke man zijn blanke vrouw overleeft, is daar
vaak een zwarte vrouw die op hem wacht. Wanneer hij weduwnaar, allenig
en minder man is geworden, is daar immer de negerin die hem met open
armen ontvangt en liefderijk verzorgt gedurende zijn jaren van aftocht.
Voor de kluizenaar met ‘zijn afschuw van licht’ is de nacht zijn zwarte vrouw:
In de omhelzing van haar sterke kanelen armen voel ik mij heersziek en
beschut tegelijk. (...) In de geur van haar negerinnenlichaam versmelt
droom met werkelijkheid, de contouren en de details van aardse dingen
verdoezelen tot onbeduidende schimmen, de vervalste wereld en haar
dreiging worden uitgedoofd.
De zwarte vrouw: ‘Zij is de allesbegrijpende Heilige Caribische Moeder, de slet die
al menige hagelblanke penis gretig heeft ontvangen in haar zwarte schoot’. Met
deze uitspraak zet Marugg zich af tegen de stereotype verheerlijking van de
Caribische vrouw zoals die bijvoorbeeld in het werk van Van Leeuwen te vinden is.
Gelijk Van Leeuwen de vrouw met het eiland vergelijkt, herkent de ikfiguur uit De
morgen loeit weer aan in de nacht, zijn zwarte vrouw, het gezicht van Curaçao:
Haar eeuwenoude gelaat heeft een ruige pracht die onverdoofbaar is, als
de woeste noordkust met zijn door zee en wind gebeeldhouwde
rotsmonumenten.
Omgekeerd identificeert ook Marugg Curaçao met een vrouw. Als hij de
gebeurtenissen van dertig mei 1969 beschrijft, is de parallel tussen het eiland en
een vrouw duidelijk:
De dag toen zoveel veranderde, de dag waarop het maagdenvlies van
mijn dommelig geboorte-eiland met weerstand, pijn en bloeding
inscheurde, heb ik doorgebracht met een vrouw met een zachte
mispelbruine huid in een hangmat met rinkelende kalebassen.
Dertig mei 1969 betekende een belangrijke stap in de richting van de emancipatie
van het gekleurde deel van de Curaçaose bevolking. Ook in de literatuur wordt het
groeiend zwart zelfbewustzijn merkbaar. De literatuur voor '69 werd gedomineerd
door de problematiek van de protestant blanku die zich als gevolg van de komst
van de olie-raffinaderij in 1915 geconfronteerd zag met een groot aantal
veranderingen op alle terreinen
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van de samenleving. Voor de gekleurde eilandbewoners was in deze romans slechts
een ondergeschikte rol weggelegd. Na '69 komt hier snel verandering in. In
Dubbelspel (1973), de debuutroman van Frank Martinus Arion, staan de
Afro-Curaçaoënaars centraal en de hoofdrol wordt gespeeld door de gekleurde
vrouw.

Dubbelspel is opgedragen aan vrouwen met moed en gaat over vrouwen met moed.
Een van die vrouwen is Nora, het archetype van de Antilliaanse moeder die zich
kost wat het kost voor haar kinderen opoffert die door het onverantwoordelijke gedrag
van echtgenoot Boeboe Fiel niet te eten hebben en zelfs geen schoenen hebben
om naar school te gaan. Om toch in het onderhoud van haar gezin te kunnen
voorzien, is Nora relaties aangegaan met de doodgraver Diego en de Bovenwinder
Chamon Nicolas. In ruil voor haar vrouwelijkheid helpen zij haar met geld. Ook de
moeder van Janchi Pau heeft veel moeite gedaan om hem in haar eentje groot te
brengen. Om iets voor zijn moeder terug te doen, bouwt Janchi een huis voor haar
waarin ze rustig haar oude dag zal kunnen slijten. Na de ontijdige dood van zijn
moeder houdt Janchi niet alleen op aan het huis te werken, ‘maar het was zelfs
alsof hij de zin van het bestaan zelf volledig uit het oog verloren had’.
Naast Nora staat Solema, de vrouw van deurwaarder Manchi Sanantonio. Voor
ze Manchi ontmoette, zat ze vol plannen om de Antilliaanse maatschappij te helpen
vernieuwen. Na haar huwelijk verwaterden haar idealen. Sinds Manchi Solema
enkele jaren geleden op overspel betrapte, dwingt hij haar om hem iedere dag vijf
gulden te betalen. Dat was het bedrag dat Solema's minnaar bij zich had, volgens
Manchi is dit de prijs van een goedkope hoer. Uit wraak op Manchi heeft Solema
allerlei oppervlakkige avontuurtjes. Pas als ze Janchi Pau ontmoet houdt ze daar
mee op en kan ze de moed opbrengen om zich aan Manchi's dagelijkse
vernederingen te onttrekken. Janchi geeft haar haar gevoel voor eigenwaarde weer
terug en ook haar idealen komen terug. Solema's verzet tegen haar onderdrukte
positie loopt parallel aan haar strijd tegen de economische en culturele onderdrukking
van Curaçao.
Andersom heeft ook Janchi Solema nodig om tot daden te komen. Het is
‘merkwaardig hoe een vrouw iemands leven veranderde, er zin aan gaf’. Voor
Solema bouwt Janchi zijn huis af. Het idealisme maakt dat hij zich de slechte
sociaal-economische toestand op Curaçao aantrekt. Zij plaatst de dingen in hun
verband. Zij geeft hem de terminologie om na te denken. Volgens Janchi is liefde
dan ook de sleutel tot veranderingen in de persoonlijke en de maatschappelijke
situatie:
Dus omdat hij van haar hield, gaf hij ineens meer om dit land, liet de
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gang van zaken hem minder koud dan daarvoor?! Dan was zijn analyse
van daarnet verkeerd. Dan was het, het kon logisch gezien niet anders,
niet onderwijs dat dit land nodig had, maar liefde! Dit gevoel, dat hij had.
Want met dit gevoel kon je dingen doen. Je kon er dieren mee houden
en je kon er planten mee doen groeien. Je kon er een huis mee afmaken.
Omdat dat kon, moest je er ook meerdere huizen mee kunnen bouwen.
Meerdere tafels van wabihout. Dan moest je er ook onderwijzers mee
kunnen kweken en wat al niet. Hij formuleerde het langzaam voor zichzelf:
‘We hebben liefde nodig. We moeten meer van dit land gaan houden en
meer van onze vrouwen.’ Ja, dit laatste scheen zo zinvol te zijn, dat hij
het bijna uitsprak.
De liefde voor de vrouw is gelijk aan de liefde voor het eiland. De mate waarin de
mannelijke personages uit Dubbelspel de vrouw liefhebben, is tevens typerend voor
hun houding ten aanzien van Curaçao. Boeboe heeft geen respect voor Nora en
bezit niet die karaktereigenschappen die nodig zijn om een constructieve bijdrage
aan de ontwikkeling van het eiland te leveren. Chamon, de Bovenwinder, wordt
afgebeeld als een vreemdeling, een uitbuiter van het eiland die gebruik maakt van
Nora's financiële nood zolang het hem uitkomt. En dan is er nog Manchi die Solemo
minacht en vernedert en bijna een hoer van haar maakt. Manchi kan beschouwd
worden als een makamba pretu, een zwarte Hollander, een neger die hogerop
gekomen is en zich distantieert van de zwarte cultuur. Tegenover deze figuren staat
Janchi die Solema oprecht liefheeft en haar als gelijke behandelt. Hij is de nieuwe
neger die om het eiland en zijn bewoners geeft en zich daadwerkelijk wil inzetten
voor de ontwikkeling ervan. Een gelijkwaardige positie voor de vrouw, gebaseerd
op wederzijdse liefde en respect lijkt in Dubbelspel de voorwaarde voor
maatschappelijke veranderingen te zijn.
De liefde en waardering voor het eigene spreken eveneens uit het volgende
fragment waarin aangetoond wordt dat de zwarte vrouw eigenlijk mooier is dan de
blanke vrouw:
Ze was een mooie vrouw, Solema, die de mannen van Wakota telkens
opnieuw met lyrische termen plachten te beschrijven.
‘Ze heeft een heel dun middel en een platte buik.’
‘Ja, dat heeft ze. En haar benen zijn juist zoals ze moeten zijn.’
‘Niet te dik en niet te dun ...’
‘Rond ...’
‘Neen, strak ...’
‘Je zou kunnen zeggen slank ...’
‘Ja, slank is het woord ...’
‘En wat denk je van haar borsten!’
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‘Blijf stil man, ze zijn precies goed. Net als haar achterwerk ...’
‘En haar hals?’
‘Goed man, precies goed ...’
‘Ah, maar ze heeft vooral een mooi gezicht. Lekker rond en niet hoekig
...’
‘Het verschil tussen zwarte vrouwen en blanke vrouwen, die mooi zijn.
Blanke vrouwen die mooi zijn hebben vaak toch nog een te puntige kin.’
‘Iets mannelijks ...’
‘Maar Solema's kin is rond ...’
‘Solema is een mooie vrouw ...’
‘Ja. Haar lippen zijn heel dun ...’
‘En zwart. Heel dun en zwart. Ze is een van de weinige vrouwen die ik
ken die geen lippenstift gebruikt. Geen make-up zelfs.’
‘De blijheden van haar gezicht, man! Heb je er ooit op gelet hoe gaaf ze
zijn?’
‘De blijheden van haar gezicht! Man!’
‘Ik zou er zo mijn gezicht tegenaan willen leggen.’
‘En dichtbij haar oren heeft ze van die kleine, fijne haartjes die je alleen
bij Latijns-Amerikaanse vrouwen, Italiaanse vrouwen en dergelijke ziet.
Echte blanke vrouwen hebben die fijne dingen niet.’
Iemand zei ook eens tegen een ander dat hij gek was op de kwaliteit van
het bruin van Solema's huid, waarop de ander antwoordde, dat dat
flauwekul was vergeleken bij de gaafheid van die huid zelf.
In Afscheid van de koningin (1975) en Nobele Wilden (1979) laat Frank Martinus
Arion de Curaçaose thematiek los. Wel blijven vrouwen een belangrijke rol in zijn
werk spelen. Steeds weer zijn het de vrouwen die opkomen voor hun idealen, steeds
weer zijn het de vrouwen die daden stellen. Zoals de Nederlandse mevrouw Prior
en het meisje Gadisha uit Afscheid van de koningin die zich inzetten voor de strijd
tegen de gevestigde orde in het imaginaire Afrikaanse Songo. Of de hindoestaanse
Mabille die in Nobele Wilden de bindende factor is binnen de Martiniquaanse
onafhankelijkheidsbeweging. Interessant in dit laatste boek is het motief van de
zwarte Madonna. Volgens de Fransman Varin zou de hele Mariacultus niets anders
zijn dan een voortzetting van de eredienst van de zwarte Isis. ‘O, o, o een gave van
Egypte, van Ethiopië, waar wij blanken soms de neiging hebben op neer te kijken,
ondanks hun grote culturen’. Als de hoofdpersoon Julien Bizet, een neger afkomstig
van Martinique, op het eind van de roman inderdaad een donkere vrouwelijke
verschijning in de grot van Bernadette waarneemt, is het belang van de zwarte
cultuur aangetoond.
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Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen de drie auteurs en rol die zij in hun werk
aan de gekleurde vrouw toekennen. De houding die de personages van Van Leeuwen
tegenover de negerin aannemen, is symbolisch voor de houding die zij tegenover
net eiland en zijn zwarte bewoners aannemen. De aanvaarding van het eiland en
het afwijzen van de blanke cultuur blijkt uit het tegenover elkaar plaatsen van de
gekleurde en de blanke vrouw, iets wat telkens in het nadeel van de laatste uitvalt.
Tegenover de yaya als zwarte moeder, staat de blanke moeder; tegenover de zwarte
minnares staat de blanke echtgenote; tegenover de warmte van de negerin staat
de kilheid van haar blanke zuster; tegenover de oerkracht van de zwarte vrouw staat
de onmacht van de blanke vrouw. Van Leeuwens figuren zijn bovendien op zoek
naar een nieuwe relatie met de gekleurde eilandbevolking en wijzen het hypocriete
gedrag van de vaders ten opzichte van de negerin af. De wijze waarop Maruggs
ik-figuren zich verhouden tot de gekleurde vrouw is eveneens tekenend voor hun
relatie met de gekleurde eilandbevolking. Uit de geschiedenis met Altagracia in
Weekendpelgrimage wordt duidelijk dat er een onaantastbare barrière tussen blank
en zwart is. Wel is de ik-figuur zich ervan bewust dat de verhouding tussen blank
en zwart moet veranderen. In Maruggs laatste roman is er geen sprake meer van
een scheiding tussen de rassen: dertig mei 1969 wordt doorgebracht in de armen
van een gekleurde vrouw. Zowel Marugg als Van Leeuwen verbinden de schoonheid
van de gekleurde vrouw met die van het eiland en de beelden van de vrouw en het
eiland lopen door elkaar. Ook bij Frank Martinus Arion is de positie die zijn
romanfiguren tegenover de vrouw innemen, karakteriserend voor hun houding
tegenover Curaçao en de zwarte cultuur. Aldus lijken de gekleurde vrouw en het
eiland elkaars symbolen te zijn in het werk van de drie auteurs.
Dit gegeven staat zeker niet los in de Antilliaanse literatuur. Ik hoef maar te
verwijzen naar Cola Debrots Mijn zuster de negerin (1935) of de vele jeugdboeken
waarin de ontwikkeling van de jonge vrouw gekoppeld wordt aan die van het eiland.
En ook in het werk van zwarte Caribische schrijfster als Maryse Condé en Simone
Schwarz-Bart keert de twee-eenheid vrouw-eiland steeds weer terug. De cruciale
rol die de vrouw in het Caribische leven speelt, spiegelt zich op deze manier in de
literatuur af.
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Alex Reinders
Drie Curaçaose schrijvers en hun verhouding tot de politiek
Politiek en literatuur
‘If you tell a man that he is going to be hanged in twelve hours, it concentrates the
mind wonderfully’. Deze woorden van Johnson gezegd tegen Boswell gebruikt Boeli
van Leeuwen in een interview met Jos de Roo, dat als titel draagt ‘De schrijver
vervult bij ons de rol van profeet’. (Bzzlletin 143, p.75). Het leven op Curaçao noemt
hij een bloedserieuze zaak: ‘Als het water je aan de lippen stijgt, ben je dichter bij
de waarheid dan wanneer je ingepakt bent in de wetten van de welvaartsstaat’.
Curaçaose schrijvers zijn doortrokken van de politiek. Niet in de lankmoedige
Westerse zin van ‘bemoei je je niet met de politiek, dan bemoeit de politiek zich wel
met jou’, maar omdat het absolute nooddruft is, een onontkoombaar- en
onontloopbaarheid voor wie die samenleving, in letterlijke zin, ter harte gaan. Dat
heilige moeten komt ook voort uit het onvermogen van de gangbare ‘politiek’, die
welhaast alle wezenlijke vragen ontloopt, maskeert, vulgariseert en publieke
aangelegenheden reduceert tot private kwesties van eng groeps- of eigenbelang.
Wat bedoel ik in dit verband met ‘politiek’? Meer dan aan het geheel van
beginselen en regels volgens welke een samenleving daadwerkelijk wordt geregeerd,
valt hier de nadruk erop hoe die samenleving móet worden geregeerd. Het gaat niet
om de feitelijkheid maar om de norm. Valt in Nederland - met enige goede wil - de
politiek nog te zien als een betrekkelijk geordend proces waarbij volgens vastliggende
en diepdoorvoelde noties en regels, richting en inrichting van de maatschappij in
heden en toekomst bepaald wordt, voor Curaçao moet in dit verband gedacht worden
aan meer ongrijpbare, metafysische soms zelfs mytische noties, categorieën en
processen.
Ik wil op zoek gaan naar de sporen en sedimenten, de strevingen (zoal niet de
utopieën) van de belangrijkste Antilliaanse schrijvers. Niet veel meningsverschil kan
bestaan over de vraag wie dat zijn. Niet omdat zij onaantastbaar gecanoniseerd
zijn, maar omdat zij zich met evidentie aandienen en opdringen: Cola Debrot, Boeli
van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion.
Cola Debrot, het meest voor hand liggende exempel wanneer schrijverschap en
politiek verbonden worden, blijft hier ‘hors concours’. Een meer
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politieke loopbaan als de zijne: een poos partijpoliticus, gevolmachtigd minister,
Gouverneur en meeslepend scribent over politieke onderwerpen, valt zelden aan
te treffen. (Wie in het Nederlandse taalgebied als enige in zijn buurt kan staan is
Lou Lichtveld/Albert Helman, met wie ook anderszins een aantal interessante
parallellen bestaan). Debrot wordt hier slechts met ere genoemd, zoals ik hem altijd
en overal met ere noem. Voor het overige verwijs ik naar mijn ‘Cola Debrot, leven
en werken’ (uitgave Universiteit van de Nederlandse Antillen, 1986) en vooral naar
de vele en fraaie geschriften over hem van Prof. Dr. Jaap Oversteegen, wiens
biografie over Debrot niet eens meer in statu nascendi is, maar waar de vliezen al
beginnen te breken.
De volgorde Van Leeuwen, Marugg, Martinus geeft geen rangorde van appreciatie
aan en is slechts een temporele, geboren als zij respectievelijk zijn in 1922, 1923
en 1936. Iedere lezer heeft natuurlijk ook - inderdaad om hem moverende redenen
- zijn eigen voorkeursvolgorde, die overigens wisselt naar tijd en stemming. Maar
ten aanzien van de genoemden kan ik met de hand op het hart verklaren dat zij mij
even lief zijn. (Op de wijze zoals ik dat altijd formuleer tegenover mijn beide
dochtertjes die, soms met omtrekkende beweging en perfide ingekleed, willen weten
of de een echt geen streepje voor heeft op de ander, quod non.)
Daarbij komt dat ik hen gedrieën zie als een aardse en dus (un)holy trinity, in de
zin dat zij samen bieden wat ik zoek en complementariteit aan elkaar bieden. De
exuberantie van Boeli van Leeuwen naast de geserreerdheid van Tip Marugg,
gemengd met het vitalisme van Frank Martinus Arion.
Bovenop dit alles komt dan nog de hoogstpersoonlijke en dus eigenljk niet terzake
doende overweging dat ik over enige tijd weer bij Boeli koffie zit te drinken op de
Jan Haayenweg, bier zit te slempen op Pannekoek bij Tip en witte wijn zit te nuttigen
bij Frank op de Vesuviusweg. Ik wil dan niet geconfronteerd worden met wat ik hier
in Nederland, gedistancieerd, zit op te schrijven.

Politiek en de wereldliteratuur
Wanneer ik hier over ‘politiek’ spreek gebruik ik het woord in een bredere zin dan
de gangbare. Over enige tijd verschijnt van mijn hand een boek getiteld ‘Politieke
geschiedenis van de Nederlandse Antillen 1951-1990’ waarin systematisch
beschreven wordt welke kabinetten er zo al zijn geweest in die periode, hoe de
verkiezingen en de daarop volgende kabinetsformaties in hun werk gingen, hoe het
politieke spel gespeeld werd, welke
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rol de politieke partijen speelden, hoe de verhouding met Nederland zich ontwikkelde
en hoe de Antilliaanse politiek zich teweer stelde tegenover Hollandse bemoeizucht
en paternalisme. Dat alles bedoel ik dus niet.
Onder politiek wil ik begrijpen de houding en stellingname t.o.v. de grote vragen
waar een samenleving voor staat, waar deze naar op weg is, of moet zijn, welke de
identiteit is van een gemeenschap, hoe goed en kwaad maatschappelijk worden
gedefinieerd, wat de norm van behoren is op het stuk van hebben en zijn, van
kansen en mogelijkheden. Politiek is dan meer dan de ‘science of who gets what,
when and why’ of ‘de kunst van het haalbare’. De actoren in dat proces worden dan
niet gezien op de wijze zoals ze door Greshoff treffend getypeerd zijn: ‘Er zijn maar
twee soorten politici: die hun taal gebruiken om hun gedachten te verbergen en die
hun taal gebruiken om te verbergen dat zij geen gedachten hebben’.
Politiek wordt door mij hier opgevat als een gedachtengoed en visie over de
wenselijke richting en inrichting van de maatschappij. Van Talleyrand stamt de
typering dat politiek de kunst der verwikkelingen is; in mijn optiek is het veeleer de
kunst der openbaringen. In mijn benadering is politiek dus au fond een zaak van
moraal, van publieke moraal; individuele moraal getransponeerd en getrancendeerd
naar het niveau van een samenleving. (En dit dan niet op de wijze van de politici,
die altijd haarscherp daaraan te herkennen zijn dat zij toujours een scheiding weten
te maken tussen politiek en moraal, waarbij zij zich het alleenvertoningsrecht
toeëigenen op de politiek en de moraal iets noemen voor de zwevers, de idealisten,
de utopisten, de luchtfietsers.)
Hoe de relatie tussen politiek en literatuur kan zijn, illustreren tal van
niet-westeuropese schrijvers die zich ten volle met deze vraag confronteren.
Bijvoorbeeld de Indiase schrijver Amitav Ghosh, die schrijnend stelt hoe in het
Westen de literatuur iedere werkelijke invloed op de samenleving heeft verloren. ‘In
India bestaat een complete scheiding tussen het model van hoe de wereld in elkaar
zou moeten zitten en de bestaande werkelijkheid’. Op de vraag welke rol een Indiase
schrijver kan spelen bij het gestalte geven van de toekomst van India antwoordt hij:
‘De grote vragen in India gaan altijd over identiteit. Tijdens mijn studietijd in de jaren
zeventig dachten wij allemaal dat de essentiële problemen van India economisch
waren en dat de komende grote politieke bewegingen voornamelijk economisch
van aard zouden zijn. We hebben volslagen ongelijk gekregen. Alle grote politieke
bewegingen van de laatste vijftien jaar draaien om kwesties van identiteit. Dat is
echt heel vreemd. Je zou denken dat in een land waar mensen heel arm zijn, ze
zich met economische vraagstukken zouden bezighouden. Maar in India doden
mensen elkaar niet uit econo-
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mische motieven, niet om een stuk brood, maar omdat ze een andere taal, of een
andere godsdienst hebben.’ (NRC-H, 30 november 1990).
Uit andere hoek, Zuid-Afrika, komt het volgende geluid van Nadine Gordimer: ‘Wij
zijn in Zuid-Afrika zo lang geconditioneerd door onze verwrongen manier van denken.
Schrijvers kunnen die verandering in gang zetten door de werkelijkheid te beschrijven
en zo de onderliggende waarheid bloot te leggen. In een boek komen de valsheid
en tegenstrijdigheden van een samenleving boven drijven’. En over het oude
apartheidssysteem zegt zij: ‘Het was toen een heel neerslachtige tijd en een tijd van
slechte voortekens. Schrijvers moeten hoewel ze geen profeten zijn, wel over een
uitzonderlijk observatievermogen beschikken, anders zouden ze niet schrijven. Door
beter te observeren kunnen ze zien in welke richting een samenleving zich beweegt’.
(NRC-H, 9 november 1990).
Het Oost-Europa van 1989 dat de hele scala van rigoureuze omwentelingen tot
fluwelen revolutie beleefde biedt natuurlijk ook overdadige illustraties van de rol van
schrijvers in het politieke gebeuren.
György Konrad kiest in zijn in oktober 1990 in Groningen gehouden Van der
Leeuw-lezing voor het westerse socialisme. ‘Het betekent niet de uitdijing van de
centrale staatsmacht, maar een vergaande mate van zelfbestuur. De belangrijkste
waarde van dit systeem is niet het staatsbelang, maar de garantie dat elk individu
een leven zonder vrees kan leiden, ook als hij geen koploper is in de
maatschappelijke wedren.’ (De Volkskrant, 20 oktober 1990). Een ander essay van
hem drukt in zijn titel exact de kwaliteit van schrijvers uit: zij beschikken over ‘het
verontrustende vermogen van dromen’. (NRC-H, 23 februari 1990). Utopisten hebben
volgens Konrad de troefkaart in handen. Van hem stamt ook het beeld dat een
regering zijn werk even geruisloos en beleefd moet doen als het personeel van een
oud gerenommeerd hotel. (De enige echt-intellectuele Nederlandse politicus na het
overlijden van Joop den Uyl, Hans van Mierlo haalt dit mooie beeld met instemming
aan als co-referent bij de bovengenoemde Van der Leeuw-lezing. Van Mierlo noemt
daarin de afzijdigheid van intellectuelen een van de meest deprimerende aspecten
van het huidige Nederlandse politieke leven ‘The increasing absence of spirituality
and renovation as a result of it is one of the reasons we face serious problems in
our political and democratic system. Politics are withering, are drying up. It works
like a corkshrew. The less intellectuals, the worse politics become. And the worse
politics get, the less intellectuals become interested’. (Hollands Maandblad, november
1990, p. 12).
Ik heb niet voor open doel willen scoren door meteen de Latijns-Amerikaanse
schrijvers uit de kast te halen. Zonneklaar is welk een grote intellec-
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tueel-politieke en richtinggevende rol zij spelen in hun respectieve landen en in het
hele continent. Pablo Neruda is een gigant, die bovendien politieke functies vervuld
heeft. Astuarias is evenzeer een voorbeeld zo goed als Carlos Fuentes voor Mexico.
Eduardo Galeono in zijn driedelige literaire geschiedschrijving van het continent
‘Kroniek van het vuur’ kan genoemd worden; de pas overleden Nobelprijswinnaar
Octavio Paz is een schoolvoorbeeld van de rol die schrijvers nemen in politicis.
Gabriel Garcia Marquez natuurlijk die een nadrukkelijk politieke opstelling koos (en
wiens laatste boek De Generaal in zijn labyrinth meer direct-politieke lading heeft
dan waarop in recensies geattendeerd is). De zo bijzondere Venezolaanse president
Betancourt biedt een ander exempel. Maar de duidelijkste verpersoonlijking is
natuurlijk Mario Vargas Llosa, die zelfs zijn schrijverschap wilde opofferen voor het
ambt van president van Peru. Zozeer was het water tot de lippen gestegen, dat hij
bereid was daden te stellen in plaats van woorden.
Of het nu Bitosh betreft of Gardimer of Konrad of de veelheid van
Latijns-Amerikaanse schrijvers, allen bekommeren zich om de politiek, zijn daarvan
doordesemd en hun werk is erdoor gepenetreerd. Allen brengen zij onder woorden
wat de grote vragen zijn in een samenleving. Het kan daarbij niet hun taak zijn om
eenduidige antwoorden te geven die pasklaar en naadloos aansluiten op wensen
en behoeften. Het stellen van de juiste vragen is vaak veel belangrijker dan het
geven van, tijdsgebonden, antwoorden. Als visionairen zijn schrijvers per definitie
verziend, met alle vertekening van dien.
Wanneer dan in het volgende gesproken wordt over de plaats van drie Antilliaanse
schrijvers t.o.v. de politiek dient politiek verstaan te worden in de hierboven
aangegeven zin. Politiek dus niet op te vatten als - zoals het in het Papiamentu heet
- ‘politikeria’.

Boeli van Leeuwen: midden in de politiek
Met het oog op wat ik wil betogen is het dienstig kort Van Leeuwens
levensgeschiedenis te releveren. Geboren in 1922 als zoon van de Gezaghebber
van Bonaire, voortkomend dus uit wat men ‘establishment’ kan noemen, en daaraan
ook geparenteerd. In 1938 vertrok hij met zijn moeder naar Nederland waar hij de
oorlog doorbracht. Rechtenstudie in Amsterdam, waar hij ook promoveerde op een
privaatrechtelijk onderwerp. Na zijn terugkeer op Curaçao, midden jaren vijftig, was
hij als ambtenaar werkzaam bij het Gouvernement waaronder enkele jaren op Aruba
als Hoofd van het Bureau Staatkundige structuur eilanden, en laatstelijk van 1976
tot 1982 als Secretaris van het Eilandgebied Curaçao (te vergelijken
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met de Nederlandse gemeentesecretaris). Tussendoor is hij nog een poos advocaat
in Caracas geweest.
Uit die ambtelijke sfeer stammen twee geschriften, in brochurevorm, waarin niet
alleen de pur sang jurist zichtbaar is, maar waaruit ook een sterke betrokkenheid
spreekt met de grote vragen van staatkundige vormgeving. Uit 1970 dateert zijn
‘Verslag aan de Staten van de Nederlandse Antillen omtrent onze toekomstige
staatkundige structuur’. Niet alleen door de meeslepende literaire vorm en toon was
en is dit Verslag richtinggevend door het fundamentele pleidooi voor decentralisatie
en de beschouwingen over de zetelverdeling in de Staten. Ook nu nog is dit geschrift
conceptueel van belang bij de vormgeving van een federatie tussen de eilanden.
In 1972 werd gepubliceerd ‘De Nederlandse Antillen tussen Nederland en Venezuela’.
Deze ‘position-paper’ gaat in op een problematiek, die - althans in geschrifte - relatief
weinig aandacht krijgt, namelijk de positie van de Nederlandse Antillen ten opzichte
van Venezuela. Fraai laat het zien hoe de Nederlandse Antillen in de positie van
een trapezewerker verkeren, die de ene hand niet los kan laten, voor hij een goede
greep heeft met de andere hand.
Hoezeer deze cruciale staatkundige politieke vragen Van Leeuwen steeds ter
harte zijn blijven gaan, spreekt ook duidelijk uit het feit dat hij publieke uitlatingen
daarover niet schuwde, veelvuldig zijn opinies ventileerde via fora, waarin hij zitting
had en ‘achter de schermen’ (maar wat heet achter de schermen op Curaçao, waar
iedereen alles van elkaar weet) onschuldige en theoretisch ogende gesprekken
voerde met decisionmakers, waar bij dezen zich de woorden van de oude goeroe
goed in de oren knoopten.
Zijn bezigheden nadien formuleert Cees Zoon, die een fraai interview met Van
Leeuwen had (Volkskrant 3 juni 1988) aldus:
Met zijn tropenpensioen in 1983 stapte hij uit het ceremoniële leven met
bijbehorende status, dat hij had geleid in gezelschap van koningen, prinsen
en presidenten. Hij doorbrak de conventies die bij zijn klasse horen, mat
zich een zonderling uiterlijk aan en vestigde zich als prodeo-advocaat in
de armenwijk van Willemstad. Tegelijk opende hij een tehuis waar de
alcoholici, zwervers en daklozen van het eiland terecht kunnen. Het leven
tussen de randfiguren van de maatschappij kreeg voor hem meer inhoud
dan het ambtelijk bourgeoisiemilieu, waarin hij al meer dan zestig jaar
verkeerde.
Van Leeuwens boeken, De rots der struikeling, De eerste Adam, Schilden van leem,
Het teken van Jona beschouw ik als genoegzaam bekend, zoals ook zijn thematiek,
door De Roo aldus verwoord: ‘De twee hoofdthema's van Boeli van Leeuwen, de
psychologische integriteit en het menselijk lijden,
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zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden’ (Bzzlletin, p. 75). De titel van genoemd
artikel van De Roo verwijst naar een in dat gesprek gedane uitspraak van Boeli van
Leeuwen: ‘De schrijver vervult bij ons de rol van profeet’. Deze opmerking maakt
Van Leeuwen, nadat hij erop gewezen heeft dat de giganten van de hedendaagse
literatuur allemaal in Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied wonen; waar geen
werkelijk brood is, geeft de profeet geestelijk brood. Later in dat gesprek, over de
vraag of de mens een vrije wil heeft, zegt hij: ‘Ongeveer zoals een spin een
spinneweb tot zijn beschikking heeft; hij kan naar links, hij kan naar rechts in het
spinneweb’ (cursivering A.R.). Zoals ik hierna meen aan te tonen, kan dit beeld ook
getransponeerd worden naar het niveau van de politiek en Van Leeuwens rol daarin.
Hij is deel van het systeem, spint eraan mee en trekt zijn draden op een zo kunstige,
geraffineerde en in opzichten ontregelende wijze dat de politiek er zich naar richt,
wil zij niet verstrikt raken. Binnen het web determineert de schrijver een web waar
hijzelf ook deel van uitmaakt.
Binnen de gedetermineerdheid, maar uit vrije wil en eigen keuze, ingegeven door
schuldgevoel laat hij zich met de politiek in en past dan weloverwogen - bijna zou
ik zeggen cerebraal en met chirurgische precisie - zijn scala aan stijlmiddelen toe,
waarmee hij de politiek niet alleen continu de oren wast, nee hij kastijdt de politici
met zijn sarcasmen, ironie, exuberante grappen en hyperbolische grollen. In die zin
is hij volbloed satiricus. De satiricus is deel van het systeem; vanuit zijn morele
opvatting en ten diepste gedreven door idealisme, wil hij de bestaande situatie
veranderen, wil hij een andere moraal, een andere ethiek, een andere politiek.
In Schilden van leem, toch een alleszins serieus boek, komt een onverbloemde
satire voor in de vorm van het hele hoofdstuk zes, dat de notulen biedt van een
openbare vergadering van de Curaçaose Eilandsraad. Het is alles in één: satire,
persiflage, pastiche, burleske, overdrijving, ernst en luim, het hele spectrum aan
stijlmiddelen, afwisselend kietelend en dan de ballen afsnijdend, vanuit de
gedrevenheid van de moralist, die geen middel schuwt om ervan te overtuigen dat
het ànders moet, en dat het ook anders kàn.
Eerder heb ik gesteld dat een diep schuldgevoel op de achtergrond meespeelt
en dat op de wijze zoals de inspirerende rechtsgeleerde Gustav Radbruch het
geformuleerd heeft: ‘Ein guter Jurist is nur wer mit schlechtem Gewissen Jurist ist’.
Boeli van Leeuwen is typisch iemand met een slecht geweten, met een doorlopend
schuldgevoel. Aan je geweten ben je verplicht een bijdrage te leveren aan de
verbetering van de wereld. In de meest practische zin vond dat zijn neerslag in zijn
pro deo activiteiten in de armenwijken van Curaçao. Hoezeer hij als jurist een slecht
geweten heeft, blijkt overduidelijk uit zijn recente Gidsverhaal ‘De kleren van de
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keizer’ (De Gids, juli-augustus 1989, p. 536-541. Het antwoord op de vraag naar
‘wat intellect, macht en theorieën baten in het licht van het zinloze lijden en de dood’
(zoals De Roo deze zijnsvragen formuleert, Bzzlletin 143, p. 72) is naar zijn aard
niet te geven. Een gewetensvol iemand blijft dan slechts zitten met een slecht
geweten en moreel schuldbesef. Om dat te delgen past slechts het verbeteren van
de wereld, zelfs op de meest triviale wijze, desnoods via de gebruikmaking van de
politiek.
Van Leeuwen als moralist grijpt naar alle mogelijke (stijl)middelen, vooral de satire.
Soms boosaardig en malicieus, soms hoofdschuddend, meewarig of spottend. Het
is zeker niet de hofnarrol die hij vervult, daarvoor zijn de zaken te ernstig, is de rol
te superieur, kruipen de politici ook te veel en zijn ze te bangelijk. De politici - ik heb
het uit eigen waarneming - ondergaan de kastijdingen gedwee en ervaren het als
gepaste straf. Het lijkt erop alsof ze de geseling zoeken, ervan overtuigd en
doordrongen dat zij de straf verdienen. Een verklaring voor dat wat masochistisch
ogende gedrag zou erin gevonden kunnen worden dat er een katharsis van uitgaat.
Zij verkrijgen er een moreel alibi door; door Boeli van Leeuwen de oren gewassen
en gereinigd, voelt men zich gerechtigd weer over te gaan tot de orde van de dag,
de dagelijkse politieke praktijk, waarbij men zich wentelt in de illusie met schone
handen te opereren.
Ik heb vaker, met stijgende verbazing, aanschouwd hoe politici aanschuiven in
de rij om door Van Leeuwen onderhouden te worden. Zij verdringen zich in de queue
om een schop onder hun kont of een draai om de oren te krijgen. Het lijkt zoals
gezegd op masochistisch gedrag, doch veeleer is het een absolutie, met bijpassende
boetedoening, opgelegd door priester Van Leeuwen.
Daarnaast doet, zo meen ik, opgeld, dat de politici van Boeli van Leeuwen als
het ware een ridderslag krijgen, (althans menen te krijgen). Dan pas tel je mee als
politicus (in hun ogen wel te verstaan), wanneer Van Leeuwen grappen over je
maakt, je schoffeert. De associatie komt op met Wim Kan, waarvoor de, Nederlandse,
politici op Oudejaarsavond ook welhaast kwijlend voor hun televisie zaten, hopend
dat zij aan de beurt waren om gehekeld en onderuit gehaald en dús vereeuwigd te
worden.
Voor de moralist, die geen middel schuwt en vanuit zijn gedrevenheid en
gewetensvolle begaanheid veranderingen wil bewerkstelligen in de samenleving,
biedt deze vorm ongekende (beïnvloedings) mogelijkheden. Van Leeuwens laatste
boek Geniale anarchie illustreert het voorgaande tot in alle uithoeken.
Terwijl de romans van Boeli van Leeuwen overdadig, exuberant en barok gaan
over de grote vragen van het leven en in die zin soms zwaar over-
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komen, geldt dat stellig niet voor zijn in 1990 verschenen Geniale anarchie. Vóór
de bundeling in het boek met die titel verschenen deze - tja, hoe moeten ze getypeerd
worden: cursieven, nee, verhalen?, schetsen?, essays, columns, laten we het houden
op stukken in de Curaçaosche Courant, het officiële mededelingenblad van de
Landsoverheid, pendant van de Nederlandse Staatscourant en dus, o ironie,
noodzakelijkerwijs te lezen door eenieder die enigermate met de politiek van doen
heeft. Deze stukken betekenen geen breuk met of ommekeer in Van Leeuwens
andere werk. Het laat wel duidelijk een sterk verhevigde kant van zijn schrijverschap
zien, die niet eerder op deze manier tot zijn recht kon komen. (Hoewel, het eerder
genoemde hoofdstuk zes uit Schilden van leem was een voorbode).
Een paar grepen uit Geniale anarchie, waarbij ik mij met geweld tot inhouding
dwing; het boek noodt er in elk opzicht toe om overdadig geciteerd te worden. Het
eerste verhaal in de bundel is ‘De Homo Piskeira’, een schitterend hilarisch verhaal,
waarin de politici in al hun voosheid en achterbaksigheid te kakken worden gezet,
maar dit toch ook met een zeker mededogen. Er spreekt ook een monkelende
welwillendheid uit, want ondanks alle fiolen van toorn die uitgestort worden, ondanks
alle vurige kolen die op hoofden gestapeld worden, hoezeer politici ook gerailleerd
en gemaltraiteerd worden, er blijft begrip bij de schrijver bestaan.
Het tweede stuk ‘Rituelen in de slangenkuil’ beschrijft vol spotzucht en ironie een
vergadering van de Eilandsraad. Niet alleen is de schrijver nourri dans le sérail, hij
weet de schavuiten op innemende wijze af te schilderen. De offshore, kurk waar
Curaçao op drijft, wordt getekend in het verhaal ‘Salamanders in de offshore’ op
een wijze waarbij vergeleken windhandel een onschuldige bezigheid is:
Intussen zijn meer dan 25.000 nv'tjes in duizenden postkantoortjes
ondergebracht en werden zeer vele miljarden eventjes vastgehouden. In
de ochtend gonsde de lucht van tic-tac binaire tekens. De ozon zelf raakte
verzadigd van marken, dollars, yens en florijnen. Honderden miljoenen
guldens stroomden jaarlijks de staatskas in. Uiteraard werd deze gouden
regen beschouwd als monopoly-money, dat zomaar uit de lucht op de
speeltafel neerdwarrelde. We zetten dan ook de tering naar de tijdelijke
en onzekere nering en maakten van het overheidsapparaat een
opvangcentrum van werklozen en werkschuwen, die, per slot van rekening,
allen stemgerechtigd zijn.
‘Permanent naar de bliksem’ zet aldus in:
Ik ben vijfentwintig jaar ambtenaar geweest. Vanaf het moment, dat ik in
dienst trad, heb ik nooit anders gehoord dan dat we op het punt stonden
naar de bliksem te gaan. Tijdens de voorbereidende vergaderingen waarin
de begroting in elkaar werd geflanst, heerste ieder jaar weer een
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ondergangsstemming. De opeenvolgende gedeputeerden van Financiën
verzekerden hun collega's sotto voce dat de begroting voor het komende
jaar met kunst- en vliegwerk min of meer sluitend was gemaakt, maar dat
in de begroting van het daarop volgende jaar de naakte werkelijkheid zich
in al zijn afschuwelijke gedaanten zou manifesteren.
Het einde van het stuk is:
Wij zweven auf Flügeln des Gesanges boven huiveringwekkende
afgronden en spotten met de wetten van de zwaartekracht. Niemand
begrijpt hoe die rotzooi bij ons in elkaar zit. Niemand kan verklaren hoe
wij een dergelijke incompetentie en slabakkerij overleven. Het geheim
van Curaçao is ondoorgrondelijk. Maar ik heb het gevoel dat onze
beschermengel reeds vergenoegd in carnavalskostuum op zijn wolkje zit,
halfbezopen van al die cubalibres, die we hem onafgebroken aanreiken.
U gelooft niet dat beschermengelen hier gevoelig voor zijn. Ik ook niet
hoor, al merk ik dat hij vlijtig bezig is zijn vleugels te poetsen met
goudklateersel. Curaçao zal, tot in alle eeuwigheid, een groot mysterie
blijven.
In ‘Koekjes van eigen deeg’ komt een passage voor die exact illustreert hoe Boeli
van Leeuwen in hart en nieren jurist en ‘gouvernementeel’ is en zich hoe dan ook
gedraagt volgens de democratische spelregels:
Ik zal U thans het best bewaarde geheim op Curaçao verklappen: ik heb
op Don Martina gestemd. Oh, U wist dat al? Nou, daar kijk ik van op,
hoor! Hoe bestaat het! Maar het kost me geen enkele moeite de regels,
waar de democratie op steunt, te respecteren. Mevrouw Liberia-Peters
is ook mijn premier, haar ministers de mijne. Maria zit er niet met mijn
stem, maar wel met mijn zegen, vox populi is altijd vox dei. Wanneer de
calvinisten zeggen dat wij de overheden dienen te respecteren omdat
onze bestuurders, via de stembus, door God zelf zijn aangesteld, dan is
dat, theologisch gezien, waar in de meest strikte zin van het woord. Maar
uiteraard zal een ieder van ons, zo tussen waken en dromen bij het breken
van de dag, zich wel eens afvragen wat God überhaupt met ons voorheeft.
Maar deze onnaspeurlijke wegen kunnen we niet betreden, omdat wij
maar mensen zijn.
In ‘Geestelijk contact, daarna’ wederom, net als in het eerstgenoemde verhaal, een
toespraak van een politicus, tot de mensen van Banda Riba. In ‘History is bunk’ en
ook in ‘Insult to injury’ worden de Venezolaanse politici, zo niet staatslieden, als
verkopers van gebakken lucht ten toon gesteld, in een toonaard die normaal
genomen bij de lichtgeraakte overburen tot het bekende diplomatieke incident zou
leiden. Op sierlijke en superieure wijze gaat hij op hun pik staan.
Een mooi begripvol, liefhebbend en ontroerend stuk gaat over Moises
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Frumencio Da Costa Gomez, want ‘toen hij viel, vielen we allemaal’. De ‘deskundigen’
waarmee Curaçao wordt overstroomd worden afdoende kaltgestellt in ‘Grijze
bavianen’. Bijvoorbeeld Engelsen en Nederlanders aldus:
De Engelsen staan als slonzige teddybeertjes op het hete asfalt abstract
naar de kobaltblauwe lucht te staren. Op hun neuzen balanceren wankele
monturen, waarin glazen, dik en groen als de bodem van bierflesjes het
licht spectraal breken. De Nederlanders hebben zich alvast op de tropen
ingesteld: de das zit in hun zak, de hemdsmouwen zijn tot halverwege
de ellebogen opgestroopt. Aan de voeten bizarre schoeisels, van die
serieuze sandalen, die hun eigen verhaal vertellen: in de jeugd links, naar
het centrum op middelbare leeftijd, maar we houden het nu op Lubbers.
De afsluiting van de bundel vindt plaats met een ‘oud’ stuk getiteld ‘30 mei 1969.
Amador Nita’. Geschreven en gepubliceerd in 1970, toen de effecten en nasleep
van mei 1969 nog onduidelijk waren, gaf Van Leeuwen in het gesprek met Nita aan,
wat twintig jaar later ook tot de practiserende politici is doorgedrongen:
De spiegel is verbrijzeld, ook mijn gezicht lijkt nu in gruizels. Trek aan
een draad en de knopen laten langzaam los: het weefsel houdt geen
stand. En dan het hele gecompliceerde kaartenhuis, geen politiek apparaat
maar de voortzetting van een vermolmd cultuurpatroon, bij elkaar
gehouden met skupi di lora (papagaaienspeeksel) en politieke lijm, is na
de eerste trap in elkaar gestort. Stromannen bleken inderdaad van stro
te zijn, loopjongens liepen weg.
Ik kan wel aan het citeren blijven: het zijn geen krenten uit de pap, het is een en al
pap! In Geniale anarchie heeft Van Leeuwen zijn politieke (pré-)occupaties ten voile
uitgeleefd. Het is dezelfde Van Leeuwen als die van de romans, maar nu veel
lichtvoetiger. Hij schrijft stukken en snijdt in stukken, op een grimmige, vrolijke,
sadistische, begripvolle, verguizende en liefhebbende manier. Hij fileert de Curaçaose
samenleving en de Curaçaose politici, beent ze uit, afwisselend met hakmes en
scalpel, legt ze in de pan au bain Marie, roostert en grilleert ze, totdat ze helemaal
gaar zijn en het weeë vlees van het bot valt.

Tip Marugg: bezijden de politiek
Tip Marugg is enkele maanden jonger dan Boeli van Leeuwen. Ze zijn in hoge mate
aan elkaar verknocht, zien elkaar met grote regelmaat en maken zich in hun
samenzijn ongetwijfeld vrolijk en zijn anderzijds wrang over het politieke geütter en
geürm. ‘Aan mijn vriend Tip Marugg’ is de opdracht van Van Leeuwens Schilden
van leem.
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Naar het geldende, stereotype beeld dat van Marugg bestaat: een wereldvreemde
alcoholische kluizenaar die buiten de ‘beschaafde wereld’ staat, lijkt elke connotatie
met politiek misplaatst en uit de lucht gegrepen. Toch meen ik geen kunst en
vliegwerk te hoeven bedrijven en er niet heel wat met de haren te moeten bij slepen
om aan te tonen dat ook zijn oeuvre van politiek doortrokken is. Zoals in de inleiding
gesteld dient het begrip politiek dan wel anders en breder, dan in de gangbare zin
genomen te worden. Terwijl de literaire productie van Marugg: een aantal gedichten
en een drietal romans, op het eerste oog de uitingen lijken van een estheet, meen
ik in het volgende duidelijk te kunnen maken hoezeer ethicus hij is.
Bezien wij eerst enige secundaire literatuur over Marugg. Eva Abraham-Van der
Mark wijdt een bijdrage aan hem onder de sprekende titel ‘Tip Marugg, een
vreemdeling’. (Bzzlletin 143). Zijn eerste twee boeken Weekendpelgrimage (1957)
en In de straten van Tepalka (1967), waarvan zij zegt dat deze als tropisch
existentialisme zijn geclassificeerd, typeert Abraham als volgt:
De vertwijfeling die voortkomt uit het leven tussen twee werelden,
kenmerkend voor het werk van blanke Caraïbische schrijvers, is hier
uitzonderlijk sterk aanwezig. Uit beide boeken spreekt een intens
verlangen naar het leven, het contact met de medemens en de onmacht,
het onvermogen, dat tot stand te brengen. (Bzzlletin, 143, p. 77)
Abraham wijst ook op de nostalgie in Weekendpelgrimage en de terugkerende
droom daarin van het ‘verloren eiland’. Van In de straten van Tepalka zegt zij dat
de angst, de vervreemding en de eenzaamheid nog sterker aanwezig zijn dan in
Weekendpelgrimage en dat hoop totaal lijkt te ontbreken. De hoofdpersoon zoekt
‘het contact dat van alle verzonnen mensen weer echte mensen zal maken, maar
het lukt niet’ (p. 124, In de straten van Tepalka).
Cees Zoon, in een waarlijk begripvol artikel c.q. interview met Marugg
(gepubliceerd in de Volkskrant van 20 mei 1988, later als een soort nawoord
opgenomen in de herdruk van In de straten van Tepalka) ontlokt Marugg de volgende
ontboezeming op de vraag of hij echt gelooft in de ondergang van de wereld:
Ja hoe zou je anders kunnen denken? Overal op de wereld is het mis.
En de politiek stelt niets voor: alleen de corrupten doen er nog aan mee,
alle goeden zijn eruit gestapt.
Jos de Roo, in wat heet ‘een nooit gehouden interview met Tip Marugg’ - maar
ondertussen met een hoog waarheidsgehalte - tekent uit Maruggs mond op: ‘Ik ben
erg strikt in een scheiding tussen goed en kwaad’. (De Gids, juli-augustus 1989, p.
631). Schrijven noemt Marugg:
je binnenwereld in de buitenwereld laten gebeuren. In plaats van
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abstracte woorden ga je als schrijver een verhaal geven, gebeurtenissen
beschrijven die die ambivalentie ook hebben: zo en zo gebeurt het en
een goed lezer kan dan reconstrueren wat jou bezighield. In een verhaal
hoef je niet alles met logische redeneringen te bewijzen, je kan het laten
gebeuren. Dat kan in een filosofie niet. Ik zou bepaalde dingen uit mijn
werken niet in algemene termen kunnen uitdrukken, maar wel in een
gebeurtenis. Dat is een voorsprong die schrijvers op filosofen hebben.
Van Maruggs romans beperk ik mij hier tot De morgen loeit weer aan en meen er
duidelijke elementen uit te distilleren die Maruggs occupatie met de ‘grote’ politiek
illustreren. Toen het boek in 1988 verscheen was de lof van recensenten groot en
kwam de publieke appreciatie nog in een stroomversnelling toen het boek voor de
AKO-prijs genomineerd werd. Sober, strak, evocatief geschreven, vol beklemming
over de ondergang van het Zuid-Amerikaanse continent waren de kernwoorden. Ik
doe een paar grepen uit het boek, niet eens al te eclectisch.
De hoofdfiguur uit het boek herinnert zich uit de tijd dat hij nog jongen was hoe
hij met zijn oom een gevangenis in Venezuela bezocht waar hij gefascineerd werd
door een gevangene die hem leerde om de wereld op een oorspronkelijke manier
te bekijken.
Hij had mij zonder woorden onderricht in het kijken naar dieren en planten
op een nieuwe manier, details te zien die de meeste mensen niet zien,
ook dingen die bijna onzichtbaar zijn.
Wim Vogel, in diens enthousiaste recensie in Vrij Nederland (van 19 maart 1988)
zegt daarover:
Door dat kijken wordt hij zich bewust van de sociale ongelijkheid in
Zuid-Amerika. Hij ziet de martelingen én hij ziet hoe een ijskoude god
boven op de hoogste berg van Zuid-Amerika zich niet bemoeit met de
alledaagse dingen van het leven.
Nog een veelzeggende passage uit De morgen loeit weer aan; een nachtelijke
reflectie van de hoofdpersoon:
Eén grote chaos deze planeet. Joden vermoorden mohammedanen,
katholieken blazen protestanten op en de man in het Witte Huis die de
filmrol van president van de Verenigde Staten vervult stuurt steevast aan
op een confrontatie met de Russen. Leugens en calomnieën, bijbelen
geschiedvervalsingen hebben de wereld onverstaanbaar gemaakt en
men vraagt zich af of er nog enige mogelijkheid bestaat om uit te stijgen
boven de mengelklomp.
In diezelfde nachtelijke visionair-lucide waarneming komt de volgende passage
voor:
In de verborgenste duisternis van de selva's en op de vaalbleke stranden
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waren duizend onbestemde fantomen, de verdoemden uit vijfhonderd
jaren Latijnsamerikaanse geschiedenis treden uit hun schimmenrijk om
de mens van vandaag te kwellen, af te matten of te vermanen; en zij
beroven hem van zijn wapenrusting en zijn sieraden. De luchtwortels van
de mangrovebossen langs de binnenbaaien drijven hun slechte adem uit
over het landschap, en eeuwenoude bomen met kwaadaardig gekromde
armen, als willen zij allen die te lang gezwegen en gezondigd hebben
omklemmen en verstikken, hebben een satanische grijns in hun verweerde
kruin, de lachgrimas van pijn en onmacht die niet uit de tijd is te lichten
omdat zij het lijden en het onvermogen is van onze voorouders en wij
voorbestemd zijn haar te blijven navoelen tot op onze sterfdag, om haar
dan te doen overgaan op onze oudste zoon. Het leed van vandaag wordt
gebracht door de dingen die gisteren zijn gebeurd. Sedert eeuwen gaat
een passieve god het continent en de eilanden met stilzwijgen voorbij.
Een sleutelpassage mijns inziens, wordt in de mond gelegd van Eugenio de
dorpsgek. Alleen gekken spreken immers de waarheid! Dan volgt in alle
tegendraadsheid en omkering van formulering en vol sarcasme wat het politieke
credo van Marugg genoemd kan worden:
Een mens krijgt grijze haren van dat lange wachten! Wie heeft ook weer
beloofd een land van melk en honing? Dat de blinde zou zien? De dove
horen? Een duizendjarig luilekkerland? Onderwijl: ontferm u over de rijken,
ook miljonairs hebben verdriet, troost de sterken, krachtpatsers verliezen
soms ook, vergeet de Derde Wereld, zend vertroosting voor de
kapitalisten, en de blanken alstublieft ook niet te vergeten, nu met al die
zwarten; negeer de zieken, de gevangenen, de eenzamen, verhef de
bezige prostituée in de adelstand, maak de buit van de rover groter, help
terroristen eens een handje, democraten staan al sterk op hun benen,
doe eens wat voor een fascistisch regime; natuurbeschermers en
gehandicapten, ook bejaarden en homoseksuelen krijgen al aandacht
genoeg, geef de gezonden meer vitaliteit, maak al het water weer tot wijn,
dronkaards zijn toch beste mensen! Al die jongens die stiekum
masturberen, geef hun opwindende dagdromen, en nu wij het toch over
kinderen hebben, laat alle schoolfrikken in hun slaap verstikken, indien
zulks niet mogelijk is, laat dan de heilige geest de examenopgaven vooruit
openbaren. Laat een notaris de hoofdprijs winnen in de loterij, zegen alle
vorstenhuizen, geef elke prins een schone prinses, een extraatje aan alle
verkrachters, vuur de sado-masochisten aan en ook de
christen-socialisten, laat grondverschuivingen en vulkaanerupties alleen
plaatsvinden in arme dichtbevolkte gebieden, er mogen geen treinen
meer ontsporen vol bruingebrande toeristen. Zalf de gezagsdra-

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

54
gers, wees vooral rijkelijk ten opzichte van dictators, slavenhouders en
de CIA, geef drughandelaars grotere winsten en meer olie aan de
Arabieren, geef ons een paus van dertig en iedereen dertig zilverlingen,
sterk de armen van de beul, schenk de pyromaan een vaste hand, vergeet
ook niet alle meerderheidsgroepen. Organiseer eens een reuzefestival
dat via de tv wereldwijd wordt uitgezonden, waarbij smokkelaars en
alcoholisten, woekeraars en politici, kettingrokers en belastingontduikers,
bankdirecteuren en godloochenaars, milieuvervuilers en pornografen,
vliegtuigkapers en boekrecensenten, zakkenrollers en kinderlokkers
bekers en gouden medailles kunnen winnen!
Het eind van het boek: in een paar minuten vernietigt de God van Zuid-Amerika dit
continent, op een apocalyptische manier. Het is een hartekreet om wraak en
vernietiging, totale destructie van dit verdorven, voze continent.
Om 02.48 uur omvat God het continent met zijn reuzenarmen: met één
hand aan de Atlantische oostkust en één hand aan de westkust aan de
Pacific drukt hij met al de ontzaglijke geologische kracht die hij bezit. Het
vasteland kraakt in zijn voegen.
In de grote steden storten de hoge regeringsgebouwen en de
wolkenkrabbers van de industriëlen in en een lawine van beton, staal en
glas verwoest de lagere gebouwen; alle kerktorens in alle steden en
dorpen zakken ineen en bedelven al degenen die een goed heenkomen
in de bedehuizen hebben gezocht. Hoge vloedgolven versplinteren de
kusten en verzwelgen de steden en dorpen aan de kuststroken van de
Zuidamerikaanse driehoek. Vissersboten, vrachtschepen en olietankers
worden op het land geworpen; uit de tankers vloeit dik zwart bloed terug
naar zee. Hoge muren water, slijk en steen stuiven van de berghellingen
van het continent en verdelgen al wat leeft in de dalen. Het geluid van de
insekten blijft aangroeien en overstemt het geraas van de
grondverschuivingen en bergstortingen, een helse kakofonie nu die de
trommelvliezen van alle overgebleven mensen en gewervelde dieren
verscheurt. Roofdieren spoeden zich uit de wouden en stuiven in razernij
aan op de bewoonde gebieden. Pijngeluiden van mens en dier
weergalmen over het vasteland, maar geen die de ander hoort, omdat zij
allen doof zijn geworden. Dan pas zwijgen de krekels en de sprinkhanen
en samen met de kevers en de oorwormen en de kleurloze springstaarten
storten zij zich op de leeglopende bossen, waar zij al het groen verslinden.
Op deze bijbels aandoende wijze, (waarvan hier maar een beperkt deel geciteerd
is) wordt de apocalyps verbeeld en de ondergang van het continent
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geschilderd. Echter naast het afroepen van de apocalyps is er ook een bezwering
in hoorbaar, in de zin van: dit staat te gebeuren, als jullie, machthebbers en
samenleving niet rigoureus veranderen.
De slotzin van het boek is:
Alleen mijn honden zullen de knal horen en al de Caribische eilanden,
waarvan de geologen altijd al vermoed hadden dat zij de vorm hebben
van een paddestoel, zullen afknakken van de aardschors en drijvend
worden voortgesleept in de woest kokende maalstroom, om daarna het
een na het andere te verdwijnen in de neerzuigende wieling van de
waanzinnige zee.
Dit zijn typisch woorden van de profeet, van Jesaja of Elia, die niet alleen zijn volk
waarschuwt en drèigt met de pest, sprinkhanenplagen en de ondergang, maar het
is ook een profeet, die als afgezant van God, over het vermogen beschikt om deze
plagen daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Tenzij, tenzij het volk op het laatste
moment tot inkeer komt en luistert.
Marugg is de profeet ten voeten uit, roepend in de woestijn, de vernietiging afroepend
om zo de verdorvenheid uit te drijven. Om het op zijn persoon en dagelijks leven te
betrekken: Marugg is geen misantroop, geen zwartkijker, geen hypochonder, maar
een lucide denker die lijdt aan het onvermogen om een rechtvaardige wereld tot
stand te brengen.
Alcoholgebruik past daar voor hem heel organisch in. Zoals Boeli van Leeuwen
ooit tegen hem zei: ‘Iemand die zo drinkt als jij, moet daar een goede reden voor
hebben’. Waarop Maruggs antwoord was: ‘Ik geloof het omgekeerde, een volwassen
man die nièt drinkt moet daar een goede reden voor hebben’. Drank is voor een
sensibel en sensitief iemand ook houvast; je kunt je wanen in een betere wereld.
De roes en de vergetelheid verzachten de pijn en maken de ellende draaglijk. Naar
zijn eigen zeggen: ‘Ik ben niet gelovig, daarom drink ik. Ik moet ergens houvast aan
hebben’.
Wat eenzaamheid heet en teruggetrokkenheid is, een aan kant gaan staan, een
zich gewond terugtrekken, omdat het niet langer aan te zien en te verdragen valt:
de verloedering, het normverval, het verdwijnen van rechtvaardigheid en
zorgvuldigheid, de corruptie, het teloor gaan van het (eerder uit zijn mond geciteerde)
strikte onderscheid tussen goed en kwaad. De waarschuwende profeet trekt zich
terug in de eenzaamheid van de woestijn, in kemelhaar gekleed en met alleen het
gezelschap van zijn honden om er slechts via de literatuur uit te komen,
wanhopig-dreigend en visioenen schilderend van destructie. En als de meest barre
plagen en zelfs dreigementen met de ondergang van het continent niets meer
uithalen, laat dan maar de grote ‘Verelendung’ plaats vinden. Na de grote
Kladderadatsch is tenminste de mogelijkheid gecreëerd voor iets moois, een betere
wereld.
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Frank Martinus Arion: de politiek voorbij
Frank Martinus, geboren in 1936, is jonger dan Van Leeuwen en Marugg. Hij groeide
op in de armoedige omstandigheden waar het merendeel van de zwarte
Curaçaoenaars in die periode (en ook nu nog) in verkeerde. In de zestiger jaren
studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden, een studie die hij, toen hij
in 1965 naar Curaçao terugkeerde onderbrak, om deze een aantal jaren later met
een doctoraal af te ronden. Zijn promotie tot doctor van de Leidse universiteit is
aanstaande. Vermelding verdient eveneens dat hij in de zeventiger jaren enkele
jaren in Suriname werkzaam is geweest, waar hij betrokken was bij linguistisch
onderwijs en onderzoek. De daaruit ontstane band met Suriname is steeds gebleven,
ook dankzij zijn vrouw Trudi Guda (die onder andere publiceerde over de interessante
Surinaamse dichter Aleks de Drie). Sinds 1980 is Frank Martinus Hoofd van het
Antilliaanse Talenbureau, het Instituto Lingwistiko Antiano, dat zich onder meer
bezighoudt met de wetenschappelijke bestudering en de begeleiding van de invoering
van het Papiamentu. Als hoofd van het ILA is hij, in een land waar de
taalproblematiek zozeer leeft en waar de officiële plaats van het Papiamentu
bevochten moet worden daardoor ipso facto met echte taalpolitiek bezig. De
weerstanden die in dat verband overwonnen moeten worden, het gemanoeuvreer
ook, afgewisseld met powerplay, de omgang met het politieke circuit, het druk
uitoefenen, het fungeren als kop van Jut, het is allemaal, plaatselijke, politiek in
optima forma.
In die sfeer ligt ook een andere activiteit van Martinus, die in de plaatselijke
verhoudingen, politiek geladen en beladen is. Martinus is de auctor intellectualis,
instigator en organisator van de Skol Humanista na Papiamentu, een bijzondere
school, die humanisme en Papiamentu in het vaandel draagt. In zoverre is deze
school bijzonder ‘bijzonder’ omdat zij niet uitgaat van de monopolistische
rooms-katholieke of protestants-christelijke organisatievormen, waardoor het
bestaansrecht van de school tegen de klippen op bevochten moet worden op de
verenigde cohorten van politiek, ambtenarij en kerken.
Martinus' politieke rol lijkt een culminatie te vinden in 1990, toen hij met het oog
op de Statenverkiezingen een eigen politieke partij oprichtte, de K.A.R.A., waarvan
hijzelf lijsttrekker was en als zodanig meedong naar een Statenzetel. Politieker kan
het niet, zou men geneigd zijn te zeggen. Toch wil ik hierna aantonen, zoals boven
verwoord, dat Martinus de practische politiek voorbij is. Onverlet blijft overigens dat
zijn literaire productie een zeer nadrukkelijke politieke en ideologische lading heeft,
op het revolutionaire af.
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In 1969 startte Martinus in Curaçao het cultureel-politieke eenmanstijdschrift Rukú
(waarvan de bevruchtende betekenis nog altijd onvoldoende onderzocht is, maar
die onmiskenbaar van belang geweest is). Het tijdschrift fungeerde als een heraut
en illectueel medium voor allerlei opstandige en rebelse jongeren, aangeraakt door
de tijdgeest, die voor een deel in Nederland studeerden.
De beginselverklaring in het eerste nummer zette de toon:
Kunnen wij dus aannemen dat het materialisme, zo niet het barbarisme
van de Antillen een typisch Nederlands exportartikel is, het barbarisme
dat maakt dat een hedendaagse Antilliaan, en ook wel in de kringen van
de gecultiveerde Antilliaan, de bekroning van het leven beschouwt als
het bezitten van een huis, een automobiel en een ‘fernseher’, ik bedoel
geen verrekijker, maar televisie. Zo ja, dan is het uitgeven van een
tijdschrift dat zich bezighoudt met de kunst en niet met auto-onderdelen
of met auto's, misschien toch niet zo'n daad van wanhoop als die op het
eerste gezicht zou lijken. Het is dan gewoon een daad van vrijmaking;
vrijmaking van het Nederlandse, steriele, onproductieve, oncreatieve
barbarisme. Het is aansluiting zoeken bij de slavenhutten daar beneden
in het dal. Het is kloppen op die ramen, die groene kleine ramen van die
onhandig gebouwde schuine huizen, die geverfd waren naar motieven,
afkomstig uit het oude stamland. (...) Wij gaan dus een tijdschrift maken
voor diegenen voor wie kunst een noodzaak is. Een even grote noodzaak
als een auto of misschien een grotere.
Het tijdschrift dat enkele jaren in een oplage van rond duizend exemplaren verscheen
werd goeddeels door Martinus volgeschreven, strijdbaar en fulminerend tegen
kolonialisme, materialisme, barbarisme; anti-Nederlands en anti-blank, maar vooral
pro-Antilliaans, pro-zwart, pro-Afrika.
In een interview in 1971 zei Martinus het aldus: ‘De tactiek van Rukú is om eerst
het godaspect van het kolonialisme te breken; aantonen dat de cultuur van de
kolonisten bijzonder laag was, omdat de kolonisten de mensen waren die van hun
eigen land wegtrokken en dus toch niet de beste mensen waren; een groep van
feodalen’. Cultuur, zei hij ook, is meer dan kunst, het is leven.
Het leven op een hoger peil brengen is een politieke zaak en in die politiek
is een bepaalde mentaliteit die de culturele verhoging in de weg staat.
De politiek en de politicus kunnen niet overtuigen, door een gebrek aan
creativiteit en onafhankelijkheidsgevoel. De cultuur wordt nog altijd gezien
als een luxe van een koloniale mogendheid. Nu dat wegvalt denkt men
alleen aan economische ontplooiing. Dat dit afhankelijk is van een culturele
basis beseft men niet. Een waarheid die wij
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via culturele protesten in de politiek proberen te brengen. Wij kunnen ons
de weelde niet veroorloven cultuur en politiek te scheiden. Cultuur betekent
het in groei brengen van het land. Doe je dat niet, dan maak je je schuldig
aan barbarisme. Zo is de situatie op de Antillen nog steeds. Als er morgen
oorlog komt, hebben we niet eens een beetje maïs in reserve, omdat zelfs
aan het land nog niets is gedaan. Er heerst een afhankelijkheidsmentaliteit
die de zo gewenste onafhankelijkheid in de weg staat. En hoe meer geld
je erin pompt - bij deze mentaliteit - hoe dieper het zinkt. Je moet er geen
geld in pompen, maar je moet de Antillianen leren het allemaal zelf te
doen. (Haagsche Courant, 8 maart 1971).
De slotzin van het interview is te pikant, met het oog op Martinus' partijpolitieke
activiteiten twintig jaar om niet geciteerd te worden:
Ik had nu geen dag langer moeten blijven, of ik had een politieke partij
opgericht. Maar het is niet mijn uitgangspunt, ik ben tenslotte een schrijver.
Nee, ik ga alleen maar als ik echt iets kan doen.
Zijn dichtbundel Stemmen uit Afrika (1963) past geheel in die tijd en in zijn
vereenzelviging met de Négritudebeweging die in het Caraïbisch gebied uitgedragen
werd door Frantz Fanon, Aimée Césaire, Maryse Condé en in de Verenigde Staten
door ‘Black Power’. Zijn fameuze, in 1973 verschenen roman Dubbelspel valt daar,
mijns inziens, wat buiten ook al doordat deze zich ten volle op Curaçao afspeelt en
de internationale inslag mist van zijn beide andere romans. De roman Afscheid van
de koningin, verschenen in 1975 en het in 1981 gepubliceerde Nobele Wilden (in
mijn ogen niet alleen een miskend boek, maar in de literaire kritiek ook oneer
aangedaan) passen geheel en al in de context van op zoek naar de ‘roots’, Afrika
als culturele voedingsbodem en zich heftig afzetten tegen het kolonialisme.
De roman Dubbelspel die Martinus' faam puissant heeft gevestigd illustreert heel
duidelijk hoe Martinus de link legt tussen literatuur (bijna zou ik zeggen leer) en
leven, tussen zijn maatschappelijk-politieke opvattingen en de werkelijkheid. De
handeling en gebeurtenissen van het boek spelen zich geheel en al af in Wakota,
een buitenwijk van Willemstad, aan de rand van de knoek. Ik geef (ietwat verkort)
de samenvatting weer van Ineke Phaf:
Strategische punten zijn het zeventiende eeuwse Joodse kerkhof, de
katholieke kerk, het hoerenkamp Campo Alegre, de deftige woonwijk van
de Shellwerknemers Prinsessendorp en het plaatselijke vliegveld, allemaal
gemakkelijk te bereiken en vaste opties in het wereldbeeld van de hier
levende mensen. In het klassiek in drie delen opgebouwde werk spelen
vier mannen de hele middag domino, een spel dat op zich al een
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Caraïbisch werkelijkheid - altijd ambivalent - tot thema heeft. De twee met
elkaar spelende paren symboliseren de ‘ouderwetse’ en de ‘moderne’
opvattingen, om zich op het eiland van een onafhankelijk bestaan te
verzekeren. Tijdens de voorbereidingen voor het spel en het spelverloop
zelf wordt in de loop van de discussies en gebeurtenissen een enorme
hoeveelheid informatie over de materiële, politieke en persoonlijke zorgen
van de deelnemers en hun kennissen gegeven, waardoor de meest
verschillende persoonlijkheden naar voren komen. Het gaat om het gebrek
aan geld voor de dure school van de kinderen, de betekenis van een goed
paar schoenen als statussymbool, de inrichting van de huizen naar
verschillende smaak of de moeilijke gesprekken tussen geliefden. De
oudere mannen verliezen het spel, dat ze eigenlijk vanwege hun reputatie
en kundigheid hadden moeten winnen. Hun einde wordt dan ook nog met
hun gewelddadige dood aan het einde van de dag bezegeld. De jongeren
hebben daarentegen tijdens het spel en hun onverwachte succes een
levensdoel gevonden. De Bovenwinder uit Saba gaat terug naar huis om
daar met het kapitaaltje, dat hij op Curaçao heeft verdiend, een bestaan
op te bouwen en een gezin te stichten. En de ander neemt het besluit
met zijn geliefde samen te gaan wonen en een meubelfabriek volgens
coöperatieve arbeidsmethodes, die via Solema, die in Europa gestudeerd
heeft, in deze Caraïbisch samenleving geïntroduceerd worden. Ook zij
is voorstander van het recht van de vrouw op seksuele vrijheid, een recht
overigens dat ook door haar buurvrouwen vanuit financiële overwegingen
als vanzelfsprekend wordt gepraktiseerd. Europese mensen spelen in
deze roman helemaal geen rol. Iedereen heeft een donkere huidskleur,
die met de tinten van verschillende houtsoorten wordt vergeleken, het
materiaal waarmee de eerste coöperatieve onderneming - de
meubelfabriek - zal gaan draaien. (Bzzlletin, 143, p. 12-13)
Ook de ‘dagelijkse’ politiek komt ruimschoots aan bod in Dubbelspel, zoals in de
realistisch-vermakelijke scene over Manchi, de deurwaarder:
Maar hij had z'n problemen. Allereerst de ongeasfalteerde weg voor zijn
huis. Al lang voor het huis klaar was, had hij aan het bestuurscollege van
Curaçao, dat toen in handen was van de DP (Democratische Partij),
gevraagd die weg te asfalteren. Hij had de toezegging gekregen dat het
zou gebeuren; zonder enige moeite, omdat hij toen een bijzonder actief
lid was van deze partij, waaraan hij ook zijn definitieve benoeming als
deurwaarder te danken had. Maar tegen dat zijn huis afgebouwd was,
kwam er een verkiezing, die door de NVP (Nationale Volkspartij), de
grootste tegenstander van de DP, gewonnen werd.
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Heel speciaal om hem, de bekende DP-er Manchi Sanantonio, uit wraak
eronder te houden, asfalteerde men de weg niet! (Politieke
wraakgevoelens op de Antillen overtreffen alles wat Sicilianen - de
(domme) helden van de vergelding - op het gebied van de wraak zouden
kunnen verzinnen!) Door zijn dominospel met Boeboe Fiel, die een
uitgesproken NVP-er was, door de invloed van Wakota in het algemeen;
wellicht ook om z'n kansen de weg geasfalteerd te krijgen te verhogen,
verminderde Manchi daarna zijn activiteiten voor de DP. Zozeer, dat
partijmensen hem ervan verdachten heimelijk tot de NVP te zijn
overgegaan. Toen de DP kort daarop in een vervroegde verkiezing het
eilandelijk bestuur weer won, weigerde men dan ook, zij het niet openlijk,
de zandweg voor hem te asfalteren.
Omdat hij van geen van beide grote partijen kreeg wat hij ter bekroning
van zijn status zozeer nodig had, had hij daarna (heimelijk) zijn steun
gegeven aan de partij waarvan zijn vrouw medeoprichter, en haar gewezen
minnaar een grote sympathisant was, de URA. Maar deze partij, waar
hoofdzakelijk jongeren en intellectuelen achter stonden die in Nederland
hadden gestudeerd, werd een flop.
Ik wil ook speciaal wijzen op de rol van vrouwen in de romans van Martinus.
Veelzeggend is dat zowel Dubbelspel als Afscheid van de koningin beide tot opdracht
hebben ‘Aan vrouwen met moed’; (in Nobele Wilden is dat: ‘Aan mensen met morele
moed’). In Dubbelspel is het de eerder genoemde zwarte vrouw Solema in wie de
négritude gesublimeerd wordt en aan wie in het Naspel van het boek een politiek
beginselprogramma in de mond wordt gelegd waarin ook de, practiserende, politicus
Martinus te horen is:
Eerst meer coöperatieven. Dan gaan we alle coöperatieven
samenbundelen in een politieke partij; een partij dus - zei ze - op
coöperatieve socialistische grondslag.
Ze is in verband met haar plannen zelfs een tijdje naar Guyana gegaan,
waar men ook naar een dergelijke staathuishoudkunde streeft. Het is zegt ze - van de bestaande ideologieën, de ideologie die onze mensen
(die wèl van hun persoonlijke vrijheid houden, maar niet zó individualistisch
denken, of beter voelen, als de meeste blanke volken) volgens mij het
beste ligt. Democratie en het coöperatieve organisatiepatroon vinden we
trouwens in Afrika en ook vroeger bij de slaven. Met een veelzeggende
knipoog besloot ze: Het is dus ook iets van onszelf!
En zegt Martinus niet zelf, in gesprek met H.M. van de Brink (in diens Reis naar de
West) ‘Als je de vrouwen hier in beweging zou krijgen, zou alles veranderen. Zij
hebben de macht, de traditie. De mannen lopen maar
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een beetje achter hen, stoer te doen’. Gerrit Komrij, toch niet de minstkritische
literatuurbeschouwer, heeft Dubbelspel in Vrij Nederland geprezen als ‘een
volwaardig politieke roman’ en zo waar de gepatenteerde zwartkijker (althans waar
het de laatste resten tropisch Nederland betreft) W.F. Hermans waardeerde
Dubbelspel als ‘een boek, niet alleen curieus als staal van koloniale belletrie, maar
een grootse roman op zichzelf, een zeldzaamheid in de hele Nederlandse literatuur’.
Hiervoor is al gehint op Martinus pré-occupatie met het politieke bedrijf. Zijn
onvrede formuleerde hij t.o.v. Cees Zoon, betrokken op het punt van de Antilliaanse
onafhankelijkheid, aldus: ‘Onafhankelijkheid is niet iets dat uit het Antilliaanse volk
zelf zal komen, gelooft Martinus, maar bewerkstelligd moet worden door de politieke
elite. ‘Maar de politieke elite die we nu hebben loopt achteraan, niet voorop. Zodra
iets niet populair is houden ze ermee op. Het is geen elite, het is het achterlicht.
Dan is het gesprek afgelopen. We moeten heel hard werken aan culturele
onafhankelijkheid’ (Volkskrant 10 juni 1988).
Zoals gezegd heeft Martinus zelf recent de consequentie uit zijn opstelling
getrokken en zich daadwerkelijk in de politieke arena begeven en daartoe een eigen
politieke partij opgericht, KARA, KAmbio RApido (spoedige verandering), om op
deze manier deel te nemen aan de Statenverkiezingen van 16 maart 1990. In
december 1989 publiceerde KARA haar actieprogramma. In het programma is onder
andere opgenomen de streving om in 1998 politiek onafhankelijk te willen zijn en
voordien reeds economische autonomie te bewerkstelligen. Andere actiepunten zijn
verhoging van de arbeidsproductiviteit en de inkomens, verbetering van de
dienstverlening van overheidswege, invoering van het Papiamentu als officiële en
administratieve taal, meer contacten met de Caribische regio, een project ‘Komeet’
dat in tien jaar tijd 10.000 banen moet scheppen, ontwikkeling van de eigen landbouw
en ontwikkeling van de culturele infrastructuur.
In de media kregen KARA en Martinus ruime aandacht, edoch de zichtbare
aanhang bleek beperkt. De partij slaagde er niet in het benodigde aantal van ruim
700 handtekeningen te vergaren dat nodig was om door het Hoofdstembureau
toegelaten te worden. KARA meende dat het geringe aantal handtekeningen te
herleiden viel op de oneerlijke concurrentie van andere partijen die, zichtbaar en
wel, de ondersteunende handtekeningen voor enkele tientjes kochten. Een door
KARA aangespannen kort geding tegen deze praktijken mocht niet baten. Het doek
viel, toen KARA zich eind januari 1990 uit protest terugtrok uit de verkiezingsstrijd.
Exit Martinus als practiserend politicus.
Zijn daadwerkelijke politieke optreden zie ik veeleer als een ‘ultimum
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remedium’, voor mijn part een laatste stuiptrekking te noemen van iemand die op
alle mogelijke manieren geprobeerd heeft en probeert, via de literatuur, de
maatschappij aan te spreken, te veranderen, literaire middelen in te zetten om zijn
mens- en maatschappijbeeld uit te dragen. Het lijkt welhaast de ironie ten top: de
revolutionair die ten einde raad en ten langen leste zich, noodgedwongen, afgeeft
met de ‘kleine politieke middelen en procedures’. Naadloos sluit een dergelijke
opstelling overigens aan op een opmerking die Martinus ietwat terloops maakt in
een gesprek met Cees Zoon: ‘Maar wat ik boeiend vind, is dat literatuur een
inspiratiebron kan zijn voor handelen. Voor mij is de scheiding tussen die twee niet
zo heel groot’ (Volkskrant 10 juni 1988).
Voor iemand als Martinus die in de laatste jaren zijn creatieve energie ook richtte
op taalpolitiek, op cultuurpolitiek (in de vorm van het project ‘Removal of language
barriers in the Caribbean’ is een dergelijke stap in de politiek niet zo
verbazingwekkend. Het is de Konsekwenz zum Teufel gevoerd. Maar evenzeer
meen ik, hem kennende, dat nu hij de kous wat op de kop heeft gekregen, hij zijn
strevingen weer ten volle zal richten op de literatuur en dat het ‘dubbelspel’ voorlopig
afgelopen is.
Uit de weergave van Frank Martinus Arions literaire activiteit zal zonneklaar zijn
hoezeer hij een gedreven maatschappijkritische schrijver is wiens werk geheel en
al staat in het teken van de literaire verbeelding van een uitgesproken
politiek-maatschappelijke stellingname op alle mogelijke voor de Curaçaose,
Antilliaanse, Caribische samenleving onderliggende problemen. Kwesties als
kolonialisme, socialisme, onafhankelijkheid, raciale en sociale verhoudingen krijgen
in literaire vorm op meeslepende wijze verbeelding.
Een gedreven, gepassioneerd iemand als Martinus (die dan bovendien nog het
geklungel van de gangbare politiek en de povere kwaliteit van de politici lijdzaam
moet aanzien), komt dan licht in de verleiding om zelf ‘de verbeelding aan de macht’
te brengen. Wanneer de literaire middelen de verandering en de vooruitgang niet
tot stand kunnen brengen, dan moet het heil gezocht worden in - óók - de politieke
middelen. Hoe merkwaardig dat in, gedistancieerde, Nederlandse ogen moge lijken,
in het Caribische cultuurpatroon, ce n'est qu'un pas. De gelijkenis met Vargas Llosa's
dilemma en afweging is te frappant om niet in het oog te lopen.

De moraal van het verhaal
Van het literaire werk van Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion
kan stellig niet gezegd worden dat het ‘l'art pour l'art’ is. Voor
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alle drie geldt dat het politiek en maatschappelijk geladen literatuur is. Zij schrijven
weliswaar in het Nederlands, maar hun hele thematiek, de couleur, de inspirerende
onderstromen, staan haaks op de eigentijdse Nederlandse literatuur. De
gedrevenheid in hun werk, de maatschappelijke bekommernis die eruit spreekt is
in de Nederlandse literatuur ver te zoeken en men moet teruggaan naar Multatuli
om dezelfde inspiratiebron aan te boren. De literaire produkten van Van Leeuwen,
Marugg en Martinus Arion hebben wèl aansluiting met de Latijns-Amerikaase
literatuur, met de Oost-Europese, met die van andere economisch onderontwikkelde
landen. Blijkbaar correleert welvaart en luxe met ego-literatuur en armoede en
ontbering met gemeenschapsliteratuur.
In Nederland bestaat tussen politiek en literatuur een waterdicht schot. Daardoor
is de Nederlandse politiek ook zo saai, zo bloedeloos en zo ongeïnspireerd. De
Antilliaanse politiek, die op zich veel uitbundiger, schilderachtiger en ook minder
zuiver op de graat is, wordt bedreigd door andere gevaren en verlokkingen. Daarom
ook heeft de Antilliaanse politiek zo broodnodig behoefte aan Boeli van Leeuwen
de moralist, de profeet Tip Marugg en de revolutionair Frank Martinus Arion. Zo blijft
ook de verbeelding aan de macht, naast de inbeelding. Tegenover de conspiratie,
de inspiratie!
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Jos de Roo
Van konehin tot pletter; van kapitalist tot revolutionair
Het beeld van makambas in elf Antilliaanse romans
Inleiding
In een bundel waarin ook makambas, Europese Nederlanders, hun visie op drie
Antilliaanse auteurs geven, is het aardig om een contrapunt op te nemen door de
vraag te stellen, hoe deze Antilliaanse auteurs tegen makambas aankijken. Hebben
ze een eensluidende visie op makambas, of zijn er verschillen tussen de auteurs?
Zijn makambas voor de individuele auteurs een amorfe massa, of maken ze
onderscheid bij makambas? En als ze dit laatste doen: waardoor worden de
verschillen in waardering bepaald?
Bij het doornemen van de romans van Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank
Martinus Arion met deze vragen in het achterhoofd deed zich al gauw een probleem
voor. Heel vaak komen passages voor als de volgende uit De rots der struikeling:
De Europeaan [...] ziet in de tropen altijd een hervonden Paradijs, waarin
de mens onbekommerd geniet van het leven.
Zegt een zin als deze iets over de makamba? In zoverre hij een Europeaan is,
natuurlijk wel. Maar deze redenatie heb ik niet gevolgd, omdat het mij te doen was
om de typische eigenschappen van de makamba, zoals deze door de Antilliaanse
auteurs worden beschreven en dus niet die van de Europeaan of de westerse mens.
Vanuit een andere redenatie zou de aangehaalde zin daar toch onder kunnen
vallen. Europa wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak als een totum pro parte
gebruikt voor Nederland. Men zegt bijvoorbeeld: ‘Ik ga op vakantie naar Europa,’
terwijl men in feite alleen naar Nederland gaat. De moeilijkheid is dat niet steeds
ondubbelzinnig uit de tekst is op te maken of er sprake is van een totum pro parte.
Slechts daar waar dit onomstotelijk vast te stellen is, heb ik dergelijke passages in
het onderzoek betrokken.

Boeli van Leeuwen: De rots der struikeling (1959)
De eerste makambas in Europa die in De rots der struikeling voorkomen, zijn leden
van het koninklijk huis. De gedementeerde moeder van Eddy Lejeune is bezig foto's
van de prinsesjes op een karton te plakken, ze bab-
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belt daarbij onophoudelijk over die lieve kleine kinderen die ze uit de Panorama had
geknipt. De dementie van de moeder wordt even verder onderstreept, als ze haar
handtekening moet zetten; ze heeft dan geen flauw benul van wat ze doet. Later in
de roman wordt een gebeurtenis uit de jeugd van Eddy Lejeune opgerakeld en ook
daarbij speelt het koninklijk huis een rol. Een tante vertelde hem soms een verhaal
over ‘de konehin, die de mooiste vrouw is van de gehele wereld’. Ook met deze
tante liep het niet goed af, kort daarop wordt ze gek zodat ze alleen nog met touwtjes
en een stukje papier speelt. De suggestie is duidelijk: het koningshuis is iets voor
dementerende of gek wordende mensen.
De relatie tussen makambas en discipline legt Boeli van Leeuwen als Eddy Lejeune
hals over kop naar Nederland wordt gestuurd, omdat hij op Curaçao ging vrijen met
een meisje uit een andere stand. Eddy komt dan bij Bloemhof in huis die tot taak
heeft hem ‘om te toveren van een verwilderde joew di Corsow (Curaçaoënaar) tot
een oppassende Nederlandse jongen.’
Van Bloemhof wordt eerst diens uiterlijk beschreven: een boerse man met rood
haar en een sigarestompje, die hem onbeholpen de hand schudt. Over zijn karakter
heet het:
een stugge Noorderling die, doortrokken van de sombere leer van Calvijn,
de wereld zonder een grein optimisme bekijkt; karig aan woorden, streng
en hard jegens zijn gezin en zonder de minste speelsheid in zijn karakter.
Toch is het oordeel over Bloemhof niet negatief:
Maar hij besteedde veel tijd en aandacht aan de kinderen en legde geen
regel aan anderen op, die hij zelf niet bereid was na te komen.
Hierdoor komt er een diepe genegenheid voor hem, vooral gevoed door de
consequente levenshouding van Bloemhof. Eddy Lejeune maakt zich tenslotte
bezorgd om diens geluk als hij zich een tachtig bladzijden verder afvraagt:
Zou Bloemhof niet gelukkiger zijn geweest, als hij meer zijn menselijk
gevoel voor warmte en liefde zou hebben kunnen bevredigen?
De consequente levenshouding en de opofferingsgezindheid van Bloemhof worden
positief beoordeeld. Hij is zeker geen vertegenwoordiger van de hogere sociale
lagen, daarvoor heet het te nadrukkelijk dat zijn huis te klein is en ook de dampende
pot aardappelen waar het gezin zich over buigt, is een aanwijzing dat Bloemhof een
representant is van de kleine luyden.
De andere leden van het gezin Bloemhof worden slechts via het uiterlijk getypeerd
en ook dat zijn aanwijzingen dat het gezin tot de lagere sociale klassen behoort.
Mevrouw Bloemhof is een vormeloze vrouw met een rare
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hoed vol fruit en de drie opgeschoten kinderen hebben te korte mouwen waar hun
rode polsen uitsteken.
Een hoger sociaal aanzien dan de familie Bloemhof hebben de studenten en
artiesten met wie Eddy Lejeune in Nederland in aanraking komt, maar hij is niet van
hen onder de indruk. Ook van hen wordt eerst een uiterlijke typering gegeven: ‘vieze
baardmannen en vrouwen in zwarte broeken’. Ze kletsen onzinnig, Eddy kijkt
naar de volksjongens met hun baarden en Franse meningen en zie[t] het
Nederlandse boerenbloed verscholen onder hun bleke kaken ruisen. De
meisjes zijn te fors voor hun zwarte broeken, hun heupen zijn niet in
overeenstemming met de Sartriaanse filosofie.
In de ogen van Eddy Lejeune matigen zij zich ten onrechte een hoger imago aan
dan dat van volksjongen en boer. Opmerkelijk is de discongruentie tussen uiterlijk
en innerlijk die wordt opgemerkt, alsof bij een bepaalde filosofie een bepaald uiterlijk
hoort.
Een andere boven-modale makamba is de leraar klassieke talen Kruisinga, ‘een
van die gefrustreerde romantici, die zo vaak te vinden zijn in de nevelen van
Noord-Europa.’ Het is een lange, lelijke man, altijd gekleed in hetzelfde glimmende
zwarte pak met haarschilfers op de hoekige schouders. Hij doet niet veel anders
dan krachteloos theoretiseren.
Andere makambas tenslotte die Eddy Lejeune in Nederland ontmoet zijn hoeren;
ook hun uiterlijk wordt negatief beschreven: bleke vrouwen met peenhaar en
kabeljauwogen, skeletachtig met grote ijskoude handen.

De rots der struikeling kent ook makambas op Curaçao. De protestantse Eddy
Lejeune wordt naar een Rooms Katholieke school gestuurd, omdat daar Nederlandse
fraters les geven. Zij kunnen hem volgens Eddy's vader discipline bijbrengen. De
fraters worden niet onsympathiek beschreven: ‘Macambas in witte rokken, die in
het Brabants sappig konden vloeken en in het speelkwartier hun rokken optilden
om de bal een schuiver te geven.’ Een andere Nederlandse geestelijke is de pastoor.
Hoe de bevolking over hem denkt, blijkt uit het feit dat hij
de spotzucht van de negers om zich heen voelde spoelen als een warme
brei; 't gegiechel om zijn boerenlichaam en vurig rood haar; 't gelach om
het dikke accent, waarmee hij het Papiaments sprak en om zijn onhandige
gebaren en verlegenheid.
Hij wordt uitdrukkelijk voorgesteld als de representant van een groep die veel goeds
voor het eiland heeft gedaan en die onderdeel van het eiland is geworden:
Honderd jaar geleden stonden zulke mannen op het arme eiland en
onderwezen de slavenkinderen in het lezen en schrijven. En honderd jaar

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

67
nadat alle vreemdelingen en politici het eiland verlaten hebben, zullen ze
hier staan in hun witte kleren en de sacramenten toedienen in het Brabants
Latijn.
De pastoor komt zeker niet uit een hoger sociaal milieu, wat blijkt uit zijn Brabants
Latijn en uit de beschrijving van zijn uiterlijk:
een zeer mannelijke man in rokken met grove laarzen aan de voeten en
sterke polsen in het ruwe katoen van zijn mouwen. [...] Hij heeft een
boerengezicht met een grote uitspringende neus en een tamelijk norse
mond met tabaksvegen in de hoeken.
De laatste makamba die in De rots der struikeling voorkomt, is Karel, een arbeider
die naar Curaçao is gekomen voor de bouw van de raffinaderij.
Hij was een grote, lelijke Hollander met rood haar en goedige ogen. Hij
had vuile nagels en sprak met een plat Haags accent, waarin de
achterbuurten van die stad doorklonken.
Tussen hem en tante Da ontspint zich een romance; als Karel zich uiteindelijk als
huwelijkspretendent bij Da's broer presenteert, zweet hij hevig. De broer acht een
huwelijk uitgesloten: Karel is een makamba en een pletter, een Nederlander uit de
arbeidersstand. In een lange tirade maakt hij tante Da duidelijk wat dit inhoudt: ze
wonen drie hoog achter in Nederland in een van die huizen waar het wasgoed achter
uit de ramen hangt.
Zolang Karel op Curaçao is, zal het niet zo erg zijn, maar stel je voor, dat
hij vandaag of morgen besluit om naar Nederland terug te keren en jou
meeneemt, wat dan? Zou je gelukkig zijn in een benauwd huis tussen
arbeiders die van Sien, Sien, lekkere Sien zingen, als ze dronken zijn en
elkaars vrouwen daarbij een klap op de billen geven?
Dat de visie van Da's broer niet die van Boeli van Leeuwen is, blijkt uit de afloop
van de historie; Alfreds woorden roepen in deze kontekst juist verontwaardiging op,
de sympathie ligt bij de pletter.
De waardering van makambas in De rots der struikeling heeft niets te maken met
hun uiterlijk, ondanks de suggestie bij de artiesten dat uiterlijk en innerlijk bij elkaar
moeten passen. Alle voorkomende makambas hebben een negatief beschreven
uiterlijk. Dat van studenten en artiesten is vies, dat van Kruisinga lachwekkend, van
Bloemhof nors, de pastoor heeft tabaksvegen in zijn mondhoeken, Karel heeft vuile
nagels en hij zweet. Opvallend groot is het aantal mensen met rood haar: Bloemhof,
de pastoor en Karel. Ook opvallend is de aandacht voor de polsen, is dat omdat
daar de hartslag is te voelen?
Het verschil in waardering gaat samen met het verschil in sociaal aanzien. Zonder
uitzondering waardeert Boeli van Leeuwen mensen van een betere sociale komaf
of zij die dat pretenderen te zijn, negatief. Bij studen-
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ten en artiesten is de reden duidelijk: zij verloochenen hun boerenafkomst. Bij
Kruisinga ook: hij is een gefrustreerde romanticus die zich verliest in allerlei theorieën.
Positieve waardering is er voor mensen uit lagere sociale milieus, zoals Bloemhof,
de fraters, de pastoor en Karel de pletter. Zij hebben allen een opofferingsgezindheid
die sympathie wekt: Bloemhof gaat met zijn kinderen kamperen, ook al vindt hij er
niets aan, de fraters en de pastoor geven hun leven voor de verheffing van het volk
en Karel volgt de stem van zijn hart en is bereid daarvoor tegen de maatschappelijke
stroom op te roeien.

Boeli van Leeuwen: Een vreemdeling op aarde (1962)
De enige makamba op Curaçao die in Een vreemdeling op aarde voorkomt, is de
overgrootvader van Janchi Medema die als koloniaal soldaat op Curaçao kwam.
Behalve dat hij heimwee heeft, worden over hem vooral uiterlijkheden vermeld: hij
is doorweekt van zweet, heeft blauwe ogen in een steenrood gezicht en brede
roodbehaarde polsen.
De andere makambas in Een vreemdeling op aarde ontmoet de hoofdfiguur Kai
Medema in Nederland. Het beeld van makambas is niet essentieel anders dan dat
in De rots der struikeling. Kai stoort de zelfverzekerdheid van de onderbetaalde
burgermannetjes die de leraren zijn, Nederlandse deugden als tucht, orde, netheid,
plichtsbetrachting en zuinigheid moeten ook Kai in een Nederlands gezin worden
bijgebracht. Nederlanders zijn niet mooi om te zien, zoals blijkt uit een groot aantal
uiterlijke omschrijvingen. Kunstenaarsvrouwen hebben vieze sluike paardestaarten,
schilders zijn ‘onbeschrijfelijke smeerlappen in stinkende truien’, de moeder van
een kunstenaar is een afgewerkte volksvrouw met grijs haar, vriend Tip heeft een
groot kaal hoofd, Mies is een nymfomaan met violette ogen in een lijkwit gezicht,
haar man heeft lange haren en nicotinevingers, haar broer Gerrit heeft een fanatieke
boerenkop met hoge jukbeenderen onder een rossige pruik, terwijl de nagels van
zijn grote handen tot op het been zijn afgekloven. Dienstmeisjes hebben ruwe rode
handen met gekloofde vingers; winkelmeisjes groezelige karakterloze handen;
hoeren koude, onpersoonlijke. De koningin is ingebundeld in een dikke jas, ze draagt
grove schoenen aan haar voeten, is eenzaam en dik, heeft het grijze haar in een
knoet, een koude witte wang en een enorme oorlel onder het grijze haar. Slechts
één vriend is een uitzondering, Jupiter,
zo genoemd omdat hij een volmaakt mooie man was met een blonde
krulbaard. Zó mooi was hij dat de mensen op straat stil bleven staan om
naar hem te kijken. [Maar:] Deze Romeinse god woonde in een
onbeschrijfelijk vies hok boven een visconservenfabriek, gratis natuurlijk,
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omdat geen enkel ander mens ter wereld het in die stank uit kon houden.
In tegenstelling tot De rots der struikeling is er in Een vreemdeling op aarde een
spoor van sympathie voor de koningin, ze weet de Zeeuwse boeren te ontroeren
bij de watersnood en ze toont zelf ook emotie. Haar ministers daarentegen worden
als onbenullen afgeschilderd die voor de oorlog het gevaar niet zagen. Zij zijn
representanten van een
zwaar volk, schonkig en bedaard, levend aan de rand van de oorlog.
Zonder emotie, zonder angst, een beetje bezorgd - in de nacht soms
onrustig.
De verteller verklaart de Fongersfiets tot het symbool van deze bedaarde wereld.
Tegenover deze vooroorlogse gezapigheid staat de naoorlogse tijdgeest, met name
in Amsterdam:
Geen dogma zo vreemd of ergens in Amsterdam was een plukje mensen
te vinden dat er onvoorwaardelijk in geloofde. Kai leerde in die tijd inzien
hoe absurd het is om de Nederlander als nuchter te beschouwen.
Eén aspect uit De rots der struikeling komt in Een vreemdeling op aarde veel
uitgewerkter voor, namelijk de visie op de artiesten. In een lange tirade wordt hun
onderlinge pikorde geschetst, een lachwekkende, want eigenlijk presteert niemand
iets, maar verklaart ieder zichzelf succesvol.
Interessant is vooral de uitwerking die Boeli van Leeuwen geeft aan de discrepantie
tussen uiterlijk en innerlijk die hij al in de De rots der struikeling constateerde.
Allereerst stelt Boeli van Leeuwen aan de kaak dat de artiesten hard schelden op
de bourgeoisie, maar dat ze tegelijkertijd zelf de meeste conformistische mensen
zijn die men zich kan denken, want ze letten bij elkaar streng op het uiterlijk en ‘er
werd nauwkeurig voorgeschreven wat zij mooi konden vinden’. Vervolgens is Kai
ontzet als hij hoort hoe een schilder zijn moeder, een arme afgewerkte volksvrouw,
afsnauwt. We hebben al gezien hoe de volksklasse de sympathie wekt, vooral als
ze zich van alles ontzegt om kinderen een opleiding te kunnen laten volgen, zoals
deze vrouw.
En tenslotte wordt de kritiek op de artiesten samengevat in de zin dat Kai de mens
nooit los kon zien van de vorm waarin de persoonlijkheid zich manifesteerde. Boeli
van Leeuwen stelt hier in feite heel nadrukkelijk de eis van de individuele originaliteit
die aan (uiterlijke) vormkenmerken moet zijn te herkennen. Vandaar de kritiek op
de uniforme platte spraak, het onverzorgde uiterlijk, de uniformiteit in smaak. Alles
in dit milieu is onecht, is slechts een spel, vandaar dat de opmerkingen over dit
milieu worden besloten met de opmerking dat hij mensen die hij de ene dag het
existentialisme hoorde aanhangen, de volgende dag uit een Rooms Katholieke kerk
zag komen met een missaal in de hand.
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Tegenover de (pseudo-) artiesten plaatst Van Leeuwen de mensen die ondanks de
mislukking van hun bestaan er toch een zekere vorm aan proberen te geven, zoals
de vrienden van Kai. Opmerkelijke figuur is Tip, ‘een half krankzinnige geniale
kabouter’, die half zotte theorieën heeft, zoals over de zwaarte van mensen. Ook
verdeelt hij mensen in twee soorten: de beweeglijken en de onbewogen mensen.
De eersten verplaatsten de dingen om zich heen door hun bewogenheid,
de laatsten lieten alle krachten om zich heen kristalliseren en dwongen
het chaotische levensritme tot hun eigen rustige hartslag.
Het is een pikant citaat, want deze visie verkondigde Cola Debrot in de discussie
over het romantisch realisme met Gerard Knuvelder.
De eis dat iemand een eigen vorm geeft aan zijn persoonlijkheid blijkt zwaarder
te wegen dan de congruentie tussen antipathie en hogere klasse. De man van Mies
is weliswaar de bibliothecaris van de universiteit en een verstrooide geleerde, maar
Kai rekent hem tot zijn vrienden en hij noemt hem in de rij mensen die een eigen
vorm proberen te geven aan hun persoonlijkheid.

Boeli van Leeuwen: De eerste Adam (1966)
In De eerste Adam treffen we weer Nederlandse geestelijken op Curaçao aan: de
bisschop, zijn secretaris en broeder Perpeet. Van de bisschop wordt niet veel meer
gezegd dan dat hij een zware decoratieve man is die op recepties bijzonder goed
fotografeert; niet bepaald een vleiende karakterisering tegen de achtergrond van
wat in De rots der struikeling over de geestelijken op Curaçao is gezegd.
Zijn secretaris wordt uitvoeriger en venijniger beschreven; Boeli van Leeuwen
drijft de spot met diens stijl, en ook de uiterlijke omschrijvingen liegen er niet om:
hij heeft een zuinig mondje, is klein en dik met een mooie kale schedel, zijn
intelligente ogen staan wantrouwend in zijn roze gezicht, de mond is onverwacht
sensueel met vochtige lippen, hij maakt een Hollandse buiging die half gemeend
en half potsierlijk is en heeft een weke kleine hand.
De Brabantse broeder Perpeet bij wie de geleerde Franse pater Bodin in de kamer
komt, is een korte vierkante man in het wit, hij heeft een blond en dom gezicht waarin
kinderlijke ogen blinken, heeft last van monsterachtige likdoorns en gebruikt ‘Nondeju’
als stopwoord. Vooral zijn beperkte geestvermogens worden beklemtoond, want
als hij ‘De evolutie van de menselijke geest’ probeert te lezen, legt hij ‘het boek neer
met een definitief gebaar van dit-gaat-boven-mijn-pet.’
Het negatief oordeel over de bisschop en de secretaris valt te verklaren
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uit het feit dat zij in oorspronkelijkheid in het niet vallen tegenover de geleerde pater
Bodin; ze vinden hem daarom lastig, hij verstoort hun vertrouwde gang van zaken.
Hetzelfde is het geval met de simpele broeder Perpeet, die tenminste nog eerlijk is
en zegt: ‘Wa' moet ik nu mè dien mens op de kamer?’ Van het positieve oordeel
over de geestelijkheid op Curaçao in De rots der struikeling is in De eerste Adam
niets over.
Een andere makamba op Curaçao die even voorkomt, is de gouverneur. Hij
beantwoordt compleet aan het beeld van de koloniaal: ‘een zware man met een
rood geaderde drankneus en kleine, troebele oogjes’. Hij ontvangt Lodewijk, de
oudste zoon van de grafelijke familie Crommelin de Balfort, die naar Curaçao is
gestuurd omdat hij in Nederland het familie-kapitaal dreigde op te maken. Deze
Lodewijk assimileert snel, hij gaat een relatie aan met een negerin en is mede
daardoor ook het stereotype van de koloniale makamba op Curaçao.
De Europese makambas in De eerste Adam zijn allemaal figuren uit het verleden.
Koning Willem III wordt beschreven als
zoon van de Willem, die van één revolutie in Parijs zó was geschrokken,
dat hij in één nacht van conservatief liberaal was geworden.
Deze Willem III heeft de slavernij afgeschaft. De suggestie is duidelijk: de afschaffing
van de slavernij vond niet plaats uit humane overwegingen, maar was een politieke
noodzaak om het hoofd boven water te houden. Dit wordt nog eens versterkt doordat
er in één adem op wordt gewezen, dat Willem III de armen in eigen land volkomen
vrij liet
om te verrekken van de honger en te verstijven van de kou. [...] Dat de
kinderen van zijn eigen volk vijftien uur per dag als beesten werden
afgejakkerd voor één dubbeltje per dag was in die wereld zó normaal,
dat hij voor het slapen gaan er niet eens over nadacht.
De andere Nederlanders uit het verleden worden allemaal sympathiek voorgesteld.
Ze behoren tot de laagste klassen, of ze zetten zich in voor de bestrijding van
onrecht, zoals de onderwijzer. Met deze Nederlanders schetst Boeli van Leeuwen
de voorouders van Adam Polaar, de sociale held van de roman.
De eerste Adam breekt met de visie van de goede makamba-geestelijken op
Curaçao, maar handhaaft in hoge mate de visie op Europese makambas: er is
sympathie voor de onderliggende klassen, de verworpenen der aarde, die het in
die tijd slechter hadden dan slaven. Er is antipathie voor de hogere standen, hier
vertegenwoordigd door de koning die zich van alle ellende niets aantrok.
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Boeli van Leeuwen: Schilden van leem (1985)
Tussen De eerste Adam en Schilden van leem ligt een aanzienlijke tijdsperiode.
Men kan gerust spreken van twee creatieve periodes bij Boeli van Leeuwen.
In Schilden van leem heeft de hoofdfiguur zich omringd met een stel vrienden die
het wrakhout van de maatschappij zijn. Een van hen is Jacob,
een langbenige Fries, die de leerstellingen van Boeddha aanhangt. [...].
Hij spreekt pastoors-papiamentu waar niemand iets van begrijpt. [Hij zingt
zijn gebeden:] Het ontbreekt Jacob daarbij niet aan een zekere literaire
zwier bij deze incantaties. Hij wiegt daarbij een beetje met het bovenlijf
heen en weer en zijn Fries accent geeft een transcendentale noot aan
het geheel.
Hiermee is Jacob de eerste makamba met een zekere zwier in het oeuvre van Boeli
van Leeuwen.
Een bijzondere makamba op Curaçao is Marjolein, de vrouw van de hoofdfiguur
Dianklo. Ze leerden elkaar in Nederland kennen; Marjolein had in de oorlog al een
affaire met een Duitser gehad, daarom is haar vader blij dat hij zo goed van haar
afkomt. Toch vertelt hij Dianklo Marjoleins voorgeschiedenis. Sindsdiens is er iets
geknapt in de relatie tussen Dianklo en Marjolein. In de ogen van Dianklo leken
haar billen plotseling plat en vierkant, haar voeten grauw. Ze overgoot haar lichaam
en geest met een beschermende laag glazuur, ze was in een pop gaan wonen en
werd daardoor onkwetsbaar.
Anderen konden in haar een bloeiend Nederlands meisje zien, all peaches
and cream, met haar hoge kleur en blonde paardestaart - ik wist wel beter,
denkt Dianklo. Toch blijkt de visie van Dianklo eenzijdig; dat wordt duidelijk in een
hoofdstuk waarin het perspectief bij Marjolein ligt. In dat hoofdstuk blijkt nog iets,
wat in verband met het thema van dit artikel interessant is. Als Marjolein op vakantie
in Nederland is, vraagt ze zich af:
Maar waarom maken jullie in Godsnaam zo'n drukte over volstrekt
onbenullige zaken? Vitrages beschermen tegen sigarerook; flessen
zorgvuldig bewaren voor statiegeld; consternatie om een vlek op ‘mijn
goeie jurk’; een onsje van dit en een onsje van dat. De geur van bloemkool
en de stank van ongewassen lijven in de voile tram. [...] Nee, ik verlangde
terug naar Curaçao.
Uit deze passage blijkt dat er zich bij de makamba Marjolein een verandering heeft
voorgedaan: ze is gecreoliseerd, ze kijkt met Curaçaose ogen tegen de Nederlandse
werkelijkheid en gewoonten aan.

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

73
De ouders van Marjolein komen een keer naar Curaçao op bezoek. De manier
waarop Boeli van Leeuwen hen beschrijft, maakt hen tot het prototype van de
Nederlandse toerist op Curaçao. Over hun aankomst heet het:
Hij met zijn vest en sigaar en zij in haar gebloemde zomerjurk, stonden
daar op het smeltende asfalt van het vliegveld, waarin de moordende
hitte van een wolkenloze tropendag gevangen was. Hun gezichten,
vlekkerig en bezweet, waren krampachtig in verwachtingsvolle blijheid
vertrokken. Hij had zijn jasje uitgedaan en zijn hemdsmouwen opgestroopt
tot aan de ellebogen. Melkwitte armen met blonde haartjes, reeds bezaaid
met muggebeten, omklemden de geschenken uit het Noorden:
bloembollen uit Lisse en een boek over Rembrandt.
Als ze naar de baai gaan, wordt Dianklo wanhopig bij het zien van hun vervallen en
bleke lichamen in potsierlijke badpakken, een fijn maas van muggebeten zichtbaar.
De notaris in zijn kakibroek reikend tot aan de knie en bestemd voor het
kamperen op de hei, de vierkante fietskuiten, grotesk boven wollen sokken
en stevige wandelschoenen. Haar pogingen om tropisch gekleed te gaan
in een gebloemde short met een geweldig groot kruis, dat neerdaalde
boven een netwerk van spataderen. De vreemde lappen doek die ze rond
haar borsten bond in een poging een tropisch effect te bereiken.
Een vernietigende beschrijving van de Nederlandse toerist, volledig onaangepast
op Curaçao met een beeld van de tropen dat niet klopt met de werkelijkheid.
Wekken Jacob en Marjolein wel de sympathie van de lezer, de notaris en zijn
vrouw doen dat niet. Hier steekt meer achter dan het lachwekkende beeld van de
toerist, want na het gesprek dat de notaris met Dianklo had over de voorgeschiedenis
van Marjolein heette het al:
Ik was verloren, niet in de laatste plaats van mijn stuk gebracht door die
nuchtere Hollandse taal: ‘Open kaart spelen’, ‘in het huwelijksbootje
stappen’.
De antipathie voor de notaris gaat verder dan de notaris alleen, hij vertegenwoordigt
Nederlandse eigenschappen. Een van de belangrijkste spanningsbogen van de
roman is de botte Nederlandse openheid van de notaris tegenover de Curaçaose
aanpak die wel weet hoe de zaken in elkaar steken maar daar niet over praat, zoals
het feit dat Dianklo niet de zoon van de vrouw van zijn vader is. Marjolein vermoedt
iets in deze richting, doet alle mogelijke moeite om het op z'n Hollands te weten te
komen, maar als ze het uiteindelijk weet, is ze dermate gecreoliseerd dat ze op z'n
Curaçaos met deze wetenschap omgaat door te zwijgen.
Via deze affaire en de figuur van de notaris valt Boeli van Leeuwen een
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van de cultureel kenmerkende eigenschappen van de Nederlander aan, de openheid.
Marjolein is in dit verband de makamba die de omslag maakt van de Nederlandse
schuldcultuur naar de Curaçaose schaamtecultuur, als zodanig is ze een bijzondere
figuur in het oeuvre van Boeli van Leeuwen.
Eenzelfde algemeen geformuleerde kritiek als op de Nederlandse botheid komt
in de volgende passage voor:
Het valt [niet] te ontkennen dat ik Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
ben. Van nature een monarchist, heb ik me naderhand toch diep
geschaamd dat ik aan die vertoning heb meegedaan. Want een
onderscheiding maakt medeplichting aan de zwijnerij, die establishment
heet.
Is de kritiek op makambas en de hogere sociale lagen aan de ene kant verhard,
aan de andere kant is het opvallend dat in Schilden van leem veel minder negatieve
beschrijvingen van individuele makambas voorkomen dan in het werk uit de eerste
creatieve periode. De kritiek op Nederland wordt niet meer zozeer opgehangen aan
individuen. Dat blijkt uit de passage waarin Boeli van Leeuwen aangrijpend de
armoede en de filosofie van de arme beschrijft. Midden in deze passage signaleert
hij terloops iemand met een tas waarop staat: ‘Enjoy a glorious vacation in Curaçao,
the neat Dutch treat in de Caribbean’. In deze kontekst is dit opschrift een vloek en
een aanklacht tegen de manier waarop Nederland met zijn oud-kolonie omgaat,
want Curaçao is wel Dutch, maar uit de armoede blijkt dat het allesbehalve een
‘neat treat’ is.
In Schilden van leem signaleert Boeli van Leeuwen ook voor het eerst de
Nederlandse rassendiscriminatie. De zwarte Curaçaose Pierre maakte in
Nederlandse buurtcafés mee, dat hij op gezette tijden door boeren met verhitte
koppen werd uitgescholden voor vuile Soedanees of gore Molukker.
We zien in Schilden van leem dus minder negatieve beschrijvingen van individuele
makambas, de creolisatie van één makamba, een versterkte afkeer van het
establishment, fundamentelere kritiek op Nederland, de makamba en de zorg van
Nederland voor Curaçao.

Boeli van Leeuwen: Het teken van Jona (1988)
Ook in de laatste roman van Boeli van Leeuwen, Het teken van Jona, zijn er vrijwel
geen negatieve beschrijvingen van makambas.
Als een Zuidamerikaan gebruik wil maken van de financiële offshoresector op
Curaçao, wordt hem aangeraden om
een oude en ervaren Nederlander in te schakelen, daar het algemeen
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bekend is dat op financieel gebied niemand een Nederlander in slimheid
overtreft.
Verder is er Cor, de dokter, ‘de tweehandige tovenaar’. Als hij 's nachts wordt gewekt
voor een spoedgeval, heet het:
Het plat-Rotterdams sneed door de nacht; na vergeefse pogingen het
Algemeen Beschaafd te leren, heeft Cor, halverwege zijn
statusbestorming, het wijze besluit genomen zijn accent aan te dikken.
Een makamba-echtpaar komt voor, als de zwerver Kelly in een tuin onder een hond
wakker wordt. Dan komt er een mevrouw naar buiten,
een blonde macamba, en ze rook naar bloemetjeszeep en ze zei met een
dure stem: ‘Gut meneer, wat doet u hier?’
Maar zo onsympathiek is deze mevrouw niet, want ze biedt de zwerver een kopje
koffie aan. Haar man reageert op de zwerver in de keuken met een chique hoge
stem: ‘Nee zach, Hortence, wat heb jij merkweerdig bezoek vanmôge, wie is deze
seigneur! [Even verder waarschuwt hij:] Hortence, Hortence, één dezer dagen zal
jij van een koude kermis thuiskomen, zach! Op Curaçao moet je uitkijken, Hortence!’
De man wordt mild ironisch beschreven, de vrouw wordt sympathiek voorgesteld,
ze is bovendien de eerste lekker ruikende makamba in het werk van Boeli van
Leeuwen. Opmerkelijk is bovendien dat bij alle vier de makambas een negatieve
beschrijving van het uiterlijk ontbreekt.
Eenzelfde verzachting van de beschrijving vindt ook plaats bij de makambas in
Nederland. Over het koninklijk huis zegt de ik-figuur niet meer dan:
ik heb met Juliana, onze zachte en verwarde moeder aan tafel gezeten;
ik heb Beatrix, geglazuurd in haar plichten, begroet en begeleid; ik heb
naast Claus gezeten [...], de pijn van zijn depressie in zijn ogen gezien,
hij die plichtsgetrouw op Barber danste met kindertjes en bij de
containerhaven, na onze derde ontmoeting op die dag, tegen me zei: ‘I
live in a small world, it is so very small.’
De Nederlandse ministers komen er iets minder gunstig van af, als de ik-figuur zegt
dat hij alle Nederlandse ministers heeft gekend, ‘van die compacte
duikbootcommandant tot en met die gladakker die zegt dat nooit geschoten altijd
mis is’. Na deze zin volgt trouwens veelzeggend de verzuchting:
Mijn hemel, Anselmo, hoeveel jaren van mijn bestaan heb ik vergooid in
vergaderingen en commissies [...] tussen politieke harlekijnen,
gesecondeerd door droge en potsierlijke deskundigen.
Zeer opvallend beschrijft Boeli van Leeuwen het artiestenmilieu van het Leidseplein.
Weliswaar heeft hij het nog over ‘een der oerbewoners [...] wiens baard met zijn
ruige trui vergroeid leek’ maar tot negatievere kwali-
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ficaties komt hij niet. Zonder enig commentaar meldt de ik-figuur dat hij menige
braspartij heeft gehouden met de artiesten die in de cel eindigde. Maar de volgende
ochtend werden ze door een agent met een kopje thee gewekt, reden waarom hij
verzucht: ‘Hoe gemoedelijk was die tijd’.
De Nederlandse uitgever van de ik-figuur is een sympathieke man, omdat hij ‘in
zijn kantoor een baby in een box liefdevol gadeslaat.’ Het is trouwens opmerkelijk
in Van Leeuwens werk, dat mensen altijd sympathiek zijn als ze van kinderen houden
en zich met hen bezig houden.
In de kontekst van de merkwaardige manier waarop mensen met de dood omgaan,
voert Het teken van Jona nog twee makambas op die buiten deze kontekst
onsympathiek gevonden zouden kunnen worden. Op een begrafenis werd de ik-figuur
ontvangen door
een roodharige man in zwart laken, die zijn hand als een dode kikker in
de mijne legde en toen de gedenkwaardige woorden sprak: ‘Aangenaam.
Mijn broer is Piet en ik ben de broer van het lijk.’
Een ander in een beschimmelde pandjesjas schuifelde behoedzaam naar
het randje van de groeve, keek naar omlaag en sprak het lijk [...] toe.
De rede is merkwaardig, de man is lid van de duivenmelkersvereniging en zegt dat
het lijk nu vanuit de hemel glimlachend op de duiven kan neerkijken, deze zullen
hem trouwens dankbaar blijven gedenken. ‘En Klaas daar maar liggen, deader than
a doornail!’
Ook in de kontekst van absurde houdingen tegenover de dood wordt een
verzekeringsagent opgevoerd die de ik-figuur een verzekering voor de nabestaanden
wil aansmeren. ‘De koekebakker die Gods planologie wil frustreren’ wordt
weggestuurd met de opmerking dat de ik-figuur zich niets aantrekt van wat er na
zijn dood gebeurt.
De ironie van de passages in deze kontekst lijkt niet allereerst gericht te zijn tegen
makambas, maar tegen alle mensen die niet inzien dat het is afgelopen met de
dood.
Twee andere eigenschappen zijn wel typisch voor de makamba, een hoertje duidt
ze aan. Nederlanders zijn op de centen, zo blijkt uit haar verhaal over een man die
eerst masturbeerde voor hij naar de hoeren ging; hij kon dan langer van zijn geld
genieten. Makambas hebben ook een saai seksleven, op zaterdag doen ze het na
het bad met hun vrouw en op zondagmiddag gaan ze naar de hoeren.
Er werd ook niet te veel geouwehoerd, twee tarieven: gewoon of helemaal
nakend, en altijd kapotje op, hè. Moet je op Curaçao mee aankomen.
We zien dat de lijn uit Schilden van leem en Het teken van Jona wordt voort-

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

77
gezet. Individuele aanvallen op makambas blijven vrijwel achterwege, zelfs op het
eerder zo verguisde artiestenmilieu uit Amsterdam. Het is zelfs mogelijk dat er eentje
lekker ruikt. Alleen naamloze categorieën krijgen ervan langs: de politici, de
hoerenlopers, de Nederlanders, die op de centen zijn en wier liefdesleven zich
volgens rooster afspeelt.

Balans
Makambas zijn in de werken van Boeli van Leeuwen geen amorfe massa, ondanks
het feit dat ze in de eerste drie werken vrijwel zonder één uitzondering een vies en
onverzorgd uiterlijk hebben en lelijk zijn. Andere dan uiterlijke eigenschappen bepalen
de waardering. Positief is die als iemand een consequente levenshouding heeft,
zelfdiscipline kent, opofferingsgezind is en aardig is voor kinderen. Negatief is het
oordeel als iemand eindeloos theoretiseert en niet origineel is. Met name de
kunstenaarsgroep moet het ontgelden, omdat ze niet in staat is een eigen vorm te
vinden voor de persoonlijkheid.
In zijn eerste creatieve periode zijn positief gewaardeerde makambas vrijwel altijd
afkomstig uit een sociaal laag milieu en negatief gewaardeerde uit de hogere milieus.
Binnen de eerste creatieve periode vindt er maar één echte verschuiving in
waardering plaats. De geestelijkheid werd in De rots der struikeling nog heel positief
beoordeeld, maar dat is niet meer het geval in De eerste Adam.
De manier waarop makambas in de tweede creatieve periode worden beschreven,
is essentieel anders. Het afstotelijke uiterlijk ontbreekt vrijwel geheel, individuele
makambas worden nog maar zelden sterk negatief beoordeeld. Maar de kritiek op
de makamba in het algemeen is scherper: ze zijn bot, ze zijn op de centen en ze
hebben geen fantasie in hun liefdeleven. De kritiek op Nederland is ook sterker dan
in de eerste creatieve periode. De politici deugen niet en het Nederlandse beleid
heeft er op Curaçao niets van terecht gebracht.
Een opmerkelijke makamba is Marjolein, zij is de enige figuur die echt creoliseert.
Een ander verschil tussen de eerste en de tweede creatieve periode is, dat er in
de laatste minder makambas voorkomen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn, dat
ze in de beleving van Boeli van Leeuwen een mindere rol zijn gaan spelen.

Tip Marugg: Weekendpelgrimage (1957)
De blanke Curaçaose ik-figuur moest vroeger op school van zijn makam-
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ba-onderwijzer vooraan in de klas zitten, naast een ander blank kind; hij mocht niet
naast zijn zwarte vriendjes zitten. Hiermee hield de onderwijzer de raciale scheiding
in stand, tot ongenoegen van de ik-figuur.
Toch houdt dit geen oordeel in over alle onderwijzers, want over hen heet het:
Er waren goeden en er waren slechten onder. De slechten waren slecht
en de goeden waren heiligen. Maar juist omdat de goeden heiligen waren,
zacht en goedig, had je de overtuiging dat zij rare, bijzondere wezens
waren, die maar weinig gemeen hadden met de andere, grote mensen
die je kende.
Dit verschil met anderen lijkt eerst te komen door het feit dat alle onderwijzers
geestelijken zijn, maar de visie op het makamba-meisje Herta heeft grote
overeenkomst met die op de fraters. Herta gaat op een avond met de ik-figuur mee
om naar de sterren te kijken,
Zoiets doet alleen een Europees meisje, dat niet is grootgebracht in een
kleine, eilandelijke gemeenschap en dat is opgegroeid zonder de
spiedende ogen van altoos-chaperonnerende oude tantes.
Van Herta wordt ook benadrukt dat zij vreemdeling is: ‘Als vreemdelinge zag zij het
eiland natuurlijk met geheel andere ogen.’ Met haar kon de ik-figuur over andere
dingen praten dan hij kon doen met Curaçaose meisjes. Hij vroeg zich af of dit kwam
doordat
zij anders was en niet tot het eiland behoorde en dus vroeg of laat weer
voorgoed zou weggaan en het eiland geheel zou vergeten?
Ook bij het zoenen vindt de vergelijking plaats tussen de vreemdelinge en de
Curaçaose meisjes.
De terughoudendheid, het preutse tegenstribbelen en de daarop volgende
hartstochtelijke en totale overgave van de andere meisjes hier in dergelijke
gevallen had zij niet. Omdat zij van nature zo was? Of omdat zij
vreemdelinge was, vreemdelinge in een voor haar vreemde, tropische
omgeving?
Twee aspecten van Herta komen bij alle makambas voor die iets uitvoeriger ten
tonele worden gevoerd. Het aspect dat ze vreemdelingen zijn en het aspect dat ze
de ik-figuur dingen laten meemaken die hij uit de eigen omgeving niet kende. De
ik-figuur vindt dat niet vervelend, hij waardeert dat wel. Zo is er de leraar natuurkunde
die veel interesse heeft
voor de folklore en allerlei oude en rare dingen van het eiland. Voortdurend
vroeg hij ons naar nadere bijzonderheden over de gekste dingen en alles
wat de jongens hem vertelden tekende hij op in een klein zwart boekje,
dat hij altijd bij zich droeg. [...] Op deze wijze kwam ik vele dingen te
weten, waar ik misschien anders nooit van gehoord zou hebben.
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Ook de jenever-drinkende predikant vertelt op de catechesatie nieuwe dingen. Hij
dwaalt graag af naar sterrenkunde en dan werd het interessant, vindt de ik-figuur.
In Weekendpelgrimage worden makambas beoordeeld op het punt of ze de
ik-figuur nieuwe ervaringen kunnen geven. Voortdurend worden ze afgewogen tegen
het bekende van het eiland. Toch is een frater ook degene die hem de raciale orde
van het eiland bijbrengt. Hier ligt de suggestie in besloten dat deze van buiten is
opgelegd.

Tip Marugg: In de straten van Tepalka (1967)
De tweede roman van Tip Marugg, In de straten van Tepalka, speelt zich af in een
fictief Zuidamerikaans land. Makambas komen er niet in voor, wel wijst een zuster
op een landkaart aan waar de Nederlanders land droog leggen. Ook wordt er in een
naschrift van een brief op gewezen dat de klep bij de overgang van de kronkeldarm
naar de dikke darm genoemd is naar de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Tulp.
Een andere betekenis dan dat In de straten van Tepalka kennelijk is geschreven
door een auteur die wel iets van Nederland weet, hebben deze passages niet in de
kontekst van het thema van dit artikel.

Tip Marugg: De morgen loeit weer aan (1988)
Ook in de derde roman van Tip Marugg komen maar weinig makambas voor. Er
zijn een paar geestelijken, over de pastoor wordt gezegd dat hij een rare preek hield.
Alsof hij de rebelse afstammelingen van de Batavieren toesprak en niet
wist dat zijn gehoor merendeels uit descendenten van Angolese slaven
bestond.
Uit deze passage blijkt dezelfde houding tegenover de pastoor als tegen de frater
uit Weekendpelgrimage die de ik-figuur naast een blank jongetje zette. Het zijn
vreemdelingen die iets doen wat naar het oordeel van de ik-figuur misplaatst is: ze
dringen het eiland een andere orde op. Het resultaat van de pogingen van de pastoor
blijkt uit de volgende passage:
De rooms-katholieke Kerk heeft de uit Angola en Calabar meegevoerde
Afrikaanse God nog niet helemaal weten te verdrijven, de onzichtbare
kinderrover die in het oerdonker over het eiland waart nog niet weten te
verbannen, de frauduleuze aanbidding van heiligen nog niet weten te
onderdrukken.
De missionering heeft gefaald; de eigen cultuur bleek sterker dan de geïmporteerde
vreemde.

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

80

Balans
In het werk van Tip Marugg komen makambas op Curaçao nauwelijks voor en
makambas in Nederland al helemaal niet. In Weekendpelgrimage worden de
geestelijken beoordeeld op datgene wat ze moeten doen, les geven. Doen ze dat
goed, dan worden ze poskief beoordeeld, zo niet, dan worden ze negatief beoordeeld.
Andere makambas geven de ik-figuur nieuwe ervaringen, wat wordt gewaardeerd.
Voortdurend worden makambas tegen het licht van het eigene gehouden. Kunnen
ze dat met waardevolle dingen uitbreiden, dan is dat goed, maar tasten ze het eigene
van het gevoel van de ik-figuur of het eiland aan, dan is het oordeel negatief.

Frank Martinus Arion: Dubbelspel (1973)
De roman Dubbelspel kent een alwetende verteller die in de huid van de verschillende
verhaalfiguren kan kruipen. Ze hebben verschillende meningen, en zouden dat ook
over makambas kunnen hebben, maar dat is nauwelijks het geval. Toch staat men
soms voor de vraag of iets wat de verhaalfiguren over makambas zeggen, nu wel
of niet de mening van de schrijver weergeeft. Dat is waarschijnlijk niet het geval
waar de mulat Manchi zich afvraagt of de koningin Prins Bernhard zelf bedient.
Hij besloot van niet. ‘Dergelijke mensen mogen niet zomaar bij elkaar
slápen,’ dacht hij gelukkig.
Deze passage dient er waarschijnlijk niet toe om de mening van de schrijver over
het koningshuis te geven, maar om nog eens te benadrukken hoe merkwaardig
Manchi zelf over rangen en standen denkt.
In het laatste hoofdstuk komt een Nederlandse psychiater voor, die voor de
berechting van Chamon een rapport moet schrijven. Hij gaat er met een Antilliaanse
maatschappelijk werkster vandoor, verbreekt zijn contract daarvoor, maar schrijft
nog een brief waarin hij uiteenzet dat volgens hem de wetenschap geografisch en
racistisch beperkt en klassebepaald is. We kunnen in dit geval wel aannemen dat
de psychiater dezelfde ideeën heeft als Frank Martinus Arion. Deze makamba is
door de gebeurtenissen tot inzicht gekomen. Het is typerend dat hij vervolgens van
het eiland verdwijnt; hij heeft er niets meer te zoeken, aan zijn westerse kennis heeft
hij op dit eiland niets.
Er komen verder in Dubbelspel nauwelijks individuele makambas voor. Er wordt
gezegd dat Solema ooit eens ten onrechte een verbaal had gekregen van een
Hollandse agent, maar de agent zelf treedt niet op. Naast de psychiater is een
passerende automobilist de enige makamba die bij een
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verfilming lijfelijk zou moeten worden opgevoerd. De automobilist passeert Nora en
draait zich heel ver om, om haar na te ogen.
Maar Nora haalde ostentatief haar neus op. Ze had een hekel aan alles
wat blank was omdat zij alle ellende en die van mensen als zij, aan
blanken weet.
Deze concrete automobilist is in zekere zin symbolisch voor de makambas die de
personen in Dubbelspel noemen. Het zijn passanten die de schuld krijgen van of
medeschuldig zijn aan de slechte toestand van het eiland en van de mensen. Daarom
hebben Curaçaoënaars een hekel aan makambas. Een van de dragers van de
ideeën van Frank Martinus Arion, Janchi Pau, formuleert het genuanceerd zo:
De Hollanders hadden altijd gezegd, dat dit land dor en droog was en dat
het nooit regende en de Curaçaoënaar zei het hen zoals met alles na, en
ondertussen verbouwden de Chinezen en Portugezen met succes op
talrijke plekken de meest gekke dingen. En ze werden er zelfs rijk mee.
Wilde de Hollander opzettelijk dit land achterlijk en dom houden? Of was
de Hollander, die zich zo lang hier als god had voorgesteld in feite even
dom als de Curaçaoënaar? Hij dacht van wel.
De schuld van de belabberde toestand komt dus niet alleen bij de Hollander te
liggen, de Curaçaoënaar treft evenzeer schuld omdat hij klakkeloos de meningen
van de makambas overneemt. Maar verderop krijgen de makambas en de politieke
leiders van Curaçao de schuld van de apathische houding van de Curaçaoënaar.
Ze hebben de mensen nooit geleerd zelf te denken en de handen uit de mouwen
te steken. Janchi Pau zegt dat onafhankelijkheid zou betekenen dat ze het zelf
moesten doen,
Alles. Van hoog tot laag. En dan zouden we wel verplicht zijn onze eigen
onderwijzers te kweken, in plaats van elk jaar in Nederland te gaan
smeken of ze alsjeblieft hierheen willen komen. En waarom blijven onze
studenten als ze afgestudeerd zijn het liefst in Nederland? [...] Omdat hun
geleerd is, dat altijd ánderen het voor ons moeten doen!
Chamon is het meest uitgesproken in zijn hekel aan makambas. Eigenaars en bazen
zijn altijd makambas en de Shell doet voor hen het meest: ze krijgen huizen, kleren,
auto's en misschien wel eten cadeau, zodat ze een prinsheerlijk leventje leiden. De
romanfiguren zijn het erover eens dat vreemdelingen altijd de hogere posities hebben
en dat de Antillianen altijd onder hen staan.
Chamon redt zijn zelfrespect door te stellen:
We zien in, dat het niet loont je in dit leven dood te werken om rijk te
worden zoals de Hollanders en de blanken in het algemeen dat willen.
We zien in, dat je op een dag toch dood moet. En wat dan ...? Dan moet
je alles achterlaten. Zíj (hij bedoelde de Hollanders en de blanken
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in het algemeen) zijn eigenlijk lullen! Ik geloof dat de mensen hier dát
dóór hebben.
Het is niet waarschijnlijk dat Chamons visie ook helemaal de visie van Frank Martinus
Arion is, want Janchi Pau en Solema zijn wel bereid de handen uit de mouwen te
steken en hard te werken, maar dan moet er een zinnig perspectief zijn, zoals de
geschiedenis van het huis Janchi duidelijk maakt. Dat perspectief is er voor Chamon
niet en mensen als hij vinden makambas maar lullen omdat ze zich uitsloven voor
materiële rijkdom waar je uiteindelijk toch niets aan hebt.
In Dubbelspel valt Frank Martinus Arion het beeld aan, dat de makamba heeft
over Curaçao en de Curaçaoënaar. Curaçao is niet een waardeloos eiland en de
Curaçaoënaar is niet per definitie een luiaard. Ze zijn zo gemaakt. Een belangrijk
middel daarbij is dat hij de makambas verwijt de eigenschappen te bezitten die zij
aan de Curaçaoënaar toedichten, zoals we al gezien hebben in de passage waarin
Janchi Pau de makamba even dom noemde als de Curaçaoënaar.
Het populaire vooroordeel onder westerlingen over mensen uit ontwikkelingslanden
is dat ze barbaren, onderontwikkelden en onbeschaafden zijn. Ook dit oordeel keert
Frank Martinus Arion naar de makamba in de woorden van Janchi Pau:
Hij zou niet te werk gaan zoals Solema hem verteld had dat de Hollanders
vroeger gedaan hadden: Al het braziliëhout dat ze nodig hadden, en dat
in overvloed op het eiland voorkwarn toen zij hier in de zeventiende eeuw
kwamen, kapten ze weg zonder op de gedachte te komen, dat ze ook
jonge bomen konden planten, opdat er daarna opnieuw braziliëhout zou
zijn, voor hen en voor iedereen! Altijd. Maar neen, zij hadden het hele
mooie eiland snel ontbost en daarmee misschien voorgoed de regen
verjaagd, om daarna te klagen dat het zo ‘dor’ en ‘droog’ was. ‘Het zijn
apen, die Hollanders’, dacht hij. ‘Barbaren en onderontwikkelden.
Onbeschaafden.’
In Dubbelspel spelen individuele makambas nauwelijks een rol. Wel is de rol van
de makambas op het eiland een belangrijk gespreksthema; niemand vindt ze aardig,
zij zijn schuldig aan de malaise op het eiland. Een belangrijk middel dat Frank
Martinus Arion gebruikt, is het omkeren van argumenten van makambas, in de trant
van: ‘Wat je zegt dat ben je zelf.’

Frank Martinus Arion: Afscheid van de koningin (1975)
Aan het begin van Afscheid van de koningin zijn koningin en prins in Songo, een
fictief Afrikaans land, voor het ondertekenen van verdragen over de levering van
een communicatiesysteem en de exploitatie van bergwouden.
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De Antilliaanse hoofdfiguur Sesa Lopes, een journalist, woont het staatsbezoek bij
en ziet de koningin dansen met de zwarte president Wawili. Hij zegt dat hij er
volwassen van werd. De dans van de koningin vergelijkt hij met de gewenste dans
van Surinamers en Antillianen in Nederland, waar ze moeite hebben om met een
Hollands meisje te dansen. Dat de koningin nu wel met een zwarte man danst, ziet
Sesa Lopes eerst als een triomf, maar dan vraagt hij zich af of hijzelf niet meer recht
had om met haar te dansen, want in zijn jeugd heeft hij tenslotte op Koninginnedag
meegezongen in aubades en hij heeft de vlag moeten dragen, wat in de sterke
passaatwind geen geringe opgave was. Deze gedachte doet hem beseffen dat de
koningin niet gewoon danst, het is een handelsdans die ze uitvoert. Niet twee mensen
dansen, maar twee functies. Volgens hem moet de zwarte president Wawili nog
een echte koloniaal zijn, als hij dansen met de blanke koningin der Nederlanden
nog als hoogste mijlpaal ziet.
Dit inzicht geeft hem het gevoel dat hij een stukje van zijn jeugd aan de koningin
heeft ontrukt, hij is zelf bevrijd van zijn koloniale visie die hem door de
makamba-fraters was opgelegd. De nieuwe houding van Sesa Lopes tegenover de
koningin is het best samengevat in de uitspraak:
Ze is niet míjn koningin. [...] Ze is de koningin van de grote internationale
bedrijven, de nederlandse multinationals.
Veel aandacht is er in Afscheid van de koningin ook voor de rassendiscriminatie in
Nederland. Nederlandse meisjes willen niet met gekleurde mannen dansen, in
Amsterdam wordt volgens Sesa Lopes als de pest gediscrimineerd tegen gekleurde
mensen, hij noemt dat ‘de ziekte van de kleur’. Zelf is hij een keer door de politie in
elkaar geslagen want de politie slaat Surinamers en Antillianen ‘op zicht in elkaar’.
De vraag van een vrouw aan hem, ‘Neger, neuk je me effen’ is ook een teken van
discriminatie. Verder wordt in Afscheid van de koningin herhaaldelijk de
stamverwantschap van Zuid-Afrika en Nederland beklemtoond, waar de suggestie
van uitgaat dat de apartheid de Nederlander in het bloed zit.
De roman is ook een aanval op een aantal positieve stereotypen van Nederland.
Tegenover de idee dat Nederland veel voor Afrika doet, stelt Sesa Lopes: ‘Laat de
Nederlanders nu eens voor Afrika betalen, ze halen toch zoveel hier weg’. En verder:
Zonder het grote afzetgebied Afrika zou heel de textielindustrie in
Nederland misschien nooit zo'n grote hoogte hebben bereikt!
En over de zogenaamde ontwikkelingshulp:
dat is maar een schijntje, hij moet in de meeste gevallen nog worden
terugbetaald ook en Nederland koopt er het recht mee om goedkoop
grondstoffen uit de derde wereld weg te halen.
De Nederlandse bescheidenheid wordt aangevallen als Sesa Lopes zegt,
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dat het zich door de multinationals voorstelt als een soort waterhoofdig land. En als
voetballand is het nummer twee, maar het doet alsof het nummer één is, trouwens:
sinds Nederland een rol bij het voetbal speelt, is de mooie voetbalsport een
slachtpartij geworden. Eenzelfde arrogantie als bij het voetbal constateert Sesa
Lopes ook bij de vraag wie de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Nederland en
Duitsland ruziën daarover, maar in werkelijkheid konden de Chinezen het al bij het
begin van de jaartelling.
Ook de mythe dat Nederland een gastvrij land is, prikt Sesa Lopes door. De
mensen die in de zeventiende eeuw werden opgenomen, waren allemaal rijke joden,
van wie men voordeel had; de arme joden liet men in de Tweede Wereldoorlog
gewoon afvoeren.
Ook het beeld van Nederland als onkreukbaar land moet het ontgelden. Sesa
Lopes wijst op de aanleg van de metro, waarbij vergissingen zijn gemaakt die
honderden miljoenen kostten. Dat zou in Nederland bij alle niet-Europese landen
corruptie heten, zo merkt hij op.
Verdraagzaamheid en democratie zegt men hoog in het vaandel te hebben, maar
dertig politieke partijen zijn volgens Sesa Lopes geen teken van verdraagzaamheid:
het zijn dieren die elkaar bij een drinkplaats het liefst zouden opeten. Niemand geeft
wat om een ander, het is opportunisme, vindt Lopes.
De Hollandse properheid is een fabeltje, je kunt er niet lopen van de hondepoep.
En het mooie Amsterdam? Het is en was altijd een nest van het kapitalisme, de
hooggeroemde gevels zijn nep, er zijn geen echte vertrekken achter en (alweer een
omkering van een Nederlands vooroordeel:) de enige kleur die de stad heeft, wordt
eraan gegeven door Surinamers en Antillianen.
Maar er is ook een onderliggend Nederland van daklozen, slechtbehuisden,
werklozen; het zijn normale mensen als overal op aarde. Het is het leger van de
slachtoffers van het kapitalisme, van de domgehoudenen. Uit die massa is de echte
heldin van het verhaal afkomstig, de Nederlandse mevrouw Prior. Zij heeft zich
ingespannen voor de verbetering van de positie van de Afrikaanse vrouw door het
opzetten van bedrijfjes te stimuleren, zij pleegde ook de aanslag op president Wawili,
zij komt tot daden.
Door de afloop van het verhaal blijkt dat de scheiding niet langs lijnen van blank
en zwart loopt. Toch is het beeld van de makamba en Nederland dat Frank Martinus
Arion geeft in Afscheid van de koningin negatief. Mevrouw Prior is een eenling in
de roman. Nederland en de makambas koesteren beelden van zichzelf die bezijden
de waarheid zijn, dat is de boodschap die ook en luid in de roman klinkt.
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Frank Martinus Arion: Nobele wilden (1979)
Nederland of de Nederlandse Antillen spelen in Nobele Wilden geen rol, het verhaal
is hoofdzakelijk gesitueerd in Frankrijk en Martinique. Wel zijn er in Nobele Wilden
opmerkingen over Nederland verwerkt, deze zijn anders van karakter dan de
opmerkingen die Tip Marugg plaatste in In de straten van Tepalka. Helemaal in lijn
met Afscheid van de koningin is de opmerking:
Wat is zo belangrijk aan het feit dat Zwitserland, België, Holland,
Oppervolta, noem maar op, onafhankelijk zijn als zij ook daarna de slaven
blijven van hun multinationale consumptiebazen?
Een echo uit Dubbelspel klinkt door, als er wordt gezegd dat Surinaamse schilders
er moeite mee hebben om zwarte mensen te schilderen, ze hebben het beeld van
de blanke op de zwarte overgenomen. Maar een Nederlandse schilderes die zich
zwart voelt, probeert hun weer zwarte mensen te laten zien, een kunst die nog bijna
nergens van de grond is gekomen.
De Nederlandse taal komt een paar keer ter sprake als vreemd, onverstaanbaar
en lelijk.
Over de Nederlandse volksaard heet het: ‘Ieren, Duitsers, Nederlanders en dat
soort volken, dat van bier drinken en luid zingen houdt’. Hollanders zijn ook
‘hongerige sprinkhanen’.
Lof blijkt in Nobele Wilden nogal eens een addertje onder het gras te hebben.
die Hollanders zijn eigenlijk niet eens zo slecht. Ze zijn wel niet zo slím, maar ze
zijn wel aardig.
Ook komt er een passage voor over het verleden, toen Nederland progressief
was door het kapitalisme over te nemen.
De kapitalistische mentaliteit, die op dat moment vooruitstrevend was natuurlijk,
omdat het een verbetering was op het feodalisme.

Balans
Het beeld dat Frank Martinus Arion oproept van makambas en Nederland is negatief.
Nederland wordt beheerst door multinationals, het is in de ban van het kapitalisme.
Nederlanders zijn uit op eigenbelang, ze discrimeren en hebben een beeld van
zichzelf dat niet klopt met de historische en hedendaagse werkelijkheid. Ze zijn niet
begaan met het lot van de derde wereld, ze geven ontwikkelingshulp om goedkoop
grondstoffen weg te halen. Ze zijn onbescheiden, doen aan zelfvergroting, zijn
ongastvrij en baatzuchtig, ze zijn corrupt en intolerant. Makambas kijken ten onrechte
neer op de Curaçaoënaar en op Curaçao, ze verwijten hun zaken waar ze
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zelf de oorzaak van zijn, niet de Curaçaoënaar is onderontwikkeld, maar de
makamba. Fraters waren er om de koloniale visie te verbreiden.
Tegelijk is er een onderliggend Nederland, dat echte helden voortbrengt, zoals
mevrouw Prior. Echte helden stellen daden, blijven niet steken in theoretiseren.

Conclusies
Een eensluidende visie op dé makamba is er in de elf onderzochte romans niet.
Zodra individuen worden beschreven, worden ze beoordeeld op hun daden. De
schrijvers doen dat vanuit een verschillende optiek.
Boeli van Leeuwen heeft als norm in hoeverre een makamba erin slaagt een
eigen vorm te geven aan zijn persoonlijkheid. Sociaal lager staanden slagen daar
beter in dan sociaal hoger geplaatsten. Met name artiesten vallen hierbij door de
mand, omdat zij iets anders doen dan wat ze zeggen. Wel is er een verschuiving
binnen het werk van Boeli van Leeuwen te bespeuren. In zijn eerste creatieve
periode bekritiseerde hij niet zozeer Nederland als wel individuele makambas. In
zijn tweede periode is dat net andersom: aanvallen op individuen komen daar
nauwelijks voor en de kritiek op Nederland is venijnig.
Tip Marugg beschrijft makambas vanuit de optiek dat het vreemdelingen op het
eiland zijn. Zij functioneren als een soort toetssteen voor het eigene van het eiland.
Ze worden positief beoordeeld als ze nieuwe impulsen geven die de geestelijke
horizon verruimen, ze worden negatief beoordeeld als ze het eigen karakter van
het eiland proberen aan te tasten. Waar ze pogen hun cultuur op te leggen, boeken
ze geen succes.
Frank Martinus Arion bekijkt de makambas vanuit zijn visie op het kolonialistische
kapitalisme. Inzoverre makambas dat in stand houden, veroordeelt hij hen: inzoverre
ze het bestrijden, zijn het helden. Verder heeft Frank Martinus Arion de behoefte
allerlei positieve stereotypen over Nederland af te breken. Ook past hij de techniek
toe koloniale oordelen over mensen uit ontwikkelingslanden van toepassing te
verklaren op de kolonisatoren zelf.
Opmerkelijk is dat één groep makambas in het werk van alle drie de auteurs
voorkomen. Het is de geestelijkheid. Bij Frank Martinus Arion zijn het de
representanten van het kolonialisme die zwarte kinderen op Curaçao lieten zingen
dat ze van dietsen bloed zijn. Bij Boeli van Leeuwen zijn het eerst mannen met grote
opofferingsgezindheid maar later is broeder Perpeet het toonbeeld van een dom
Brabants boertje. Ook bij Tip Marugg is een verschuiving in waardering te
constateren. Eerst kreeg het aspect dat ze horizonten konden verleggen meer
nadruk, later wordt bena-
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drukt dat ze het eigen karakter van het eiland proberen aan te tasten.
Opmerkelijk is tenslotte dat er maar weinig makambas een echte rol spelen in de
elf onderzochte romans. Makambas mogen zelf nog wel eens de indruk hebben dat
ze belangrijk zijn voor en op het eiland, de Antilliaanse romanciers laten daar maar
weinig van merken in hun romans. Ze spelen niet meer dan een marginale rol.
Zo er al een standbeeld opgericht zou moeten worden voor een makamba-figuur
uit de Antilliaanse literatuur, dan zou het er eentje van een frater moeten zijn. Het
ontwerp voor zo'n beeld dat de auteurs schetsen is als volgt: Een stevige man in
witte rokken met een rood bezweet hoofd, met zijn rechterhand tilt hij zijn rok op om
de bal een schuiver te geven, zijn linkerhand houdt hij een beetje opgeheven,
waardoor de rossige haartjes op zijn pols zijn te zien; de hand is klaar om de eerste
maten van het Wilhelmus te slaan. En vooral: het beeld moet worden geplaatst op
een groot, leeg plein.
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[Illustraties Boeli van Leeuwen]

(Foto ir. B. Buddingh, 1989)
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Geboortehuis van Boeli van Leeuwen: Casa Blanca, Curaçao (foto C.H.A., Curaçao).

Curaçao, landhuis Klein Sta Martha, waar Boeli zijn wittebroodsweken doorbracht (jan./febr.
1947) en o.a. Tempels in Woestijnen schreef (foto Ir. M.A. Newton).
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Klein Kwartier, Curaçao, 1929. Uiterst rechts Boeli van Leeuwen, in matrozen-uniform Japa
Beaujon.

Boeli van Leeuwen als gymnasium leerling, Den Haag, maart 1940.
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Huwelijk van Boeli van Leeuwen met Dorothy Debrot, ingezegend door Ds. Eldermans.
Curaçao, januari 1947.
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Vijverbergprijs.
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Ouders van Boeli van Leeuwen, Canada 1986.

Kinderen Van Leeuwen tijdens verlof in Nederland, 1966.
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Boeli van Leeuwen tijdens de heropening van boekhandel Salas (oktober 1987).

Ana van Leeuwen tijdens een interview (Caraçao 1991).
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Boeli van Leeuwen met Elis Juliana (links) en Edgar Palm (rechts), Curaçao, ± 1965.

Boeli van Leeuwen met Godfriend Bomans op Curaçao.
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Een literair gezelschap, Curaçao januari 1969 (v.l.n.r. Boeli van Leeuwen, Chris Engels,
Alette Beaujon, W.F. Hermans, Cola Debrot, Elis Juliana) (Archief Cultureel Centrum
Curaçao).

Boeli van Leeuwen tijdens verlof in Nederland, Baarn 1966 (foto Adriaan Morriën, Het Parool).
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Spotprent van Boeli van Leeuwen tijdens de problemen met het ‘Geheim Rapport’ (1973)
over de betrekkingen tussen Venezuela en de Antillen (uit tijdschrift BALA, november 1973).
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Boeli van Leeuwen, Curaçao 1986 (foto's Klaas de Groot).
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Prent van Boeli van Leeuwen, door pater Paul Brenneker O.P. (1985).
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Ode aan de Curaçaose Familie Palm. (Archief Beurs & Nieuwsberichten, 1987).
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Boeli van Leeuwen (foto CCC-archief).
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Henny E. Coomans
Biografie van Mr. Dr. Willem C.J. (Boeli) van Leeuwen
Voorouders
In 1887 kwam Willem Christiaan Jacobus van Leeuwen als ongehuwd onderwijzer
vanuit Nederland naar Curaçao. Later werd hij daar benoemd tot schoolopziener
(1907-1914) en hij was tijdelijk Gezaghebber op Saba (september-december 1915).
Hij huwde met Maria Mercedes Arevalo Maal (geb. Curaçao, 15 januari 1873),
dochter van de Curaçaose zakenman Pieter Hendrik Maal. Op deze wijze kwam de
Nederlandse onderwijzer terecht in de zeer besloten blanke protestantse samenleving
van het eiland.
Uit dit huwelijk werd Pieter Hendrik van Leeuwen geboren (Curaçao, 1 oktober
1893), die evenals zijn vader een ambtelijke carrière koos. Hij was o.a. ontvanger
op Aruba in het begin van de jaren twintig, en districtsmeester op Curaçao
(1923-1939). Hij klom op tot Gezaghebber van Bonaire (oktober 1939-oktober 1943)
en tenslotte tot Gezaghebber van de Bovenwindse Eilanden met standplaats
Sint-Maarten vanaf december 1943. Op 23 februari 1948 volgde eervol ontslag om
gezondheidsredenen. Zijn portret is afgebeeld in J. Hartog (1957, Bonaire; van
Indianen tot toeristen, p. 46, foto 20).
Ook Pieter van Leeuwen was gehuwd met een Curaçaosch meisje van
blank-protestantse origine, Ana Maria Gorsira (1898-1990), dochter van de
plantagehouder van Plantage Klein Sta Martha. Pieter en Ana kregen drie kinderen:
dochter Elizabeth Mercedes en twee zoons. De oudste zoon werd genoemd naar
zijn grootvader: Willem Cornelis Jacobus, hij werd later bekend als de schrijver Boeli
van Leeuwen.

Jeugdjaren op Curaçao en in Nederland
Ondanks dat zijn ouders destijds op Aruba woonden, waar zijn zusje Elsje ter wereld
kwam, werd Boeli van Leeuwen op Curaçao geboren. Hij zag het levenslicht op 10
oktober 1922 in het herenhuis Casa Blanca in de stadswijk Otrobanda. De
gebeurtenissen rondom de aanloop tot zijn geboorteproces heeft Boeli zelf
beschreven in Geniale Anarchie (1990, hoofdstuk ‘Een groot geheim’).
In 1923 werd vader Van Leeuwen districtsmeester van het Tweede
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District op Curaçao, en het gezin verhuisde naar het landhuis Rust, waar tevens
kantoor gehouden werd. Daar werd ook de jongste zoon Tico geboren. Boeli bezocht
de Hendrikschool in de stadswijk Punda, een periode die in dit werk beschreven is
door zijn jeugdvriend Japa Beaujon.
In 1936 vertrok mevrouw Van Leeuwen met haar drie kinderen naar Nederland
voor hun verdere opvoeding. Boeli ging in Den Haag naar het lyceum aan het
Stokroosplein voor een gymnasiale opleiding. Inmiddels was de Tweede
Wereldoorlog in volle gang en Nederland bezet. Over Boeli van Leeuwens wel en
wee in de laatste oorlogsjaren is niets bekend of opgetekend. Vlak na de oorlog
was hij in Berlijn (Geniale Anarchie, p. 136).
Na een tienjarig verblijf in Europa (1936-1946) ging Boeli terug naar Curaçao,
waar hij een korte tijd als employé bij de Shell werkzaam was.

Een vruchtbaar jaar
In januari 1947 trouwde Boeli van Leeuwen met Dorothy Debrot, dochter van Cola
Debrot's broer. Het huwelijk werd ingezegend door dominee Eldermans. Na de
plechtigheid trok het bruidspaar zich terug op het landhuis Klein Sta Martha ver
buiten Willemstad. In zijn wittebroodsweken begon de jonge bruidegom, hij was
toen 24 jaar, te schrijven. Zijn eerste drie artikelen verschenen spoedig daarna in
de Beurs en Nieuwsberichten (maart-april 1947), het is een trilogie over kunst,
getiteld ‘Eenheid van tegendelen’. Bij het zoeken naar andere gegevens in die krant
werden deze artikelen bij toeval ontdekt, het eerste handelt over Rembrandt.
Nederlands beroemdste schilder moet voor Boeli van Leeuwen een bijzondere
betekenis hebben, want zijn eerste prozawerk De Mensenzoon (niet gedateerd maar
eveneens van 1947) is geïllustreerd met enkele etsen van Rembrandt. De
Mensenzoon, waarin Bijbelse episoden worden beschreven, is een onbekend werk.
Toch heeft het jarenlang onopgemerkt gestaan in de voormalige Wetenschappelijke
1
Bibliotheek op Curaçao (opgericht in 1950, opgegaan in de Bibliotheek van de
Universiteit van de Nederlandse Antillen in 1979).
Ook Boeli van Leeuwens eerste dichtbundel Tempels in Woestijnen werd vlak na
het huwelijk geschreven en in augustus 1947 gedrukt. Het was in de tijd dat De
Stoep nog bestond, maar niemand schonk toen aandacht aan Boeli's eerste (en
enige) poëzie. Hij schreef erover in Geniale Anarchie (1990, hoofdstuk ‘Onkel
Patrice’), en daar staat de waarheid, want het is inderdaad gedrukt in blauwe letters.
Maar het binddraadje van de dichtbundel die ik onder handen kreeg is niet rood,
maar tweekleurig: rood en geel. Het colofon vermeldt ‘Gedrukt bij “Imprenta Bolivar”
Curaçao -

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

105
Augustus 1947’. Deze poëziebundel is in dit werk besproken door Wim Rutgers.
In september 1947 vertrokken Boeli en Dorothy van Leeuwen naar Nederland,
waar in oktober zoon Pieter Willem geboren werd. De jonge vader begon met de
rechten-studie aan de Universiteit van Leiden.

Nederland - Barcelona - Caracas
Boeli's studie verliep zeer voorspoedig, het kandidaatsexamen werd afgelegd op 8
juli 1948 en de meesterstitel werd behaald op 25 november 1949. Hij werkte negen
maanden als advocaat en procureur, en vervolgens promoveerde Mr. Willem van
Leeuwen op 27 oktober 1950 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift
Verwerking van het recht op het overeengekomene.
Het gezin vertrok toen naar Spanje, waar de jonge doctor aan de Universiteit van
Barcelona gedurende een jaar ‘Derecho comparado’, vergelijkende
rechtswetenschappen studeerde. Daarna stak de familie Van Leeuwen weer de
Oceaan over met bestemming Venezuela. In Caracas was Boeli gedurende vijf jaar
(1952-1956) aan een advocatenkantoor verbonden en hij publiceerde een
rechtskundige studie (1954). In Venezuela werd zijn tweede kind, dochter Carla
2
Adolphina geboren.
In de woelige dagen na de val van dictator Perez Jiménez vertrokken de Van
Leeuwens uit Venezuela en sedert 1957 zijn ze voorgoed op Curaçao gevestigd.

De eerste romans
Mr. Van Leeuwen kreeg een betrekking aangeboden bij het gouvernement als
referendaris. Twee jaar later (1959) kwamen er twee kinderen: zijn tweede dochter
3
Ana Maria werd geboren en tevens verscheen zijn geesteskind De rots der
struikeling. Het manuscript was door boekhandelaar Abram Salas gelezen, die het
een mooi boek vond en financieel geholpen heeft om het uit te geven. Niemand op
Curaçao wilde het drukken omdat het vies en obsceen gevonden werd. Zonder
Abram Salas, die ook menig gekleurde Antilliaan heeft geholpen met het uitgeven
van werken, was ‘De rots’ niet verschenen en zou Van Leeuwen wellicht de lust
ontnomen zijn om nog meer literair werk te produceren. De Curaçaose uitgave van
De rots der struikeling is nu een collectors item.
Een jaar later (1960) kwam de eerste Nederlandse druk van de pers die door veel
herdrukken werd gevolgd. In één klap behoorde Boeli van Leeuwen tot de
Nederlandse literatoren en het boek werd als ‘Boek van de
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Maand’ aangewezen (C.J. Kelk, 1961). Het bestuur van de Jan-Campertstichting
kende de auteur in 1961 de Vijverbergprijs toe. De Commissie van Advies schreef
het volgende rapport:
Deze roman, die door de kritiek algemeen als een verrassing werd
beschouwd, is een merkwaardige en boeiende manifestatie van de
Antilliaanse literatuur, waarvan sedert de vooroorlogse publicaties
‘Zuid-Zuid-West’ van Albert Helman en ‘Mijn zuster de negerin’ van Cola
Debrot nog slechts spaarzaam uitingen tot ons zijn doorgedrongen. [...]
Het boek is door zijn frisheid van taal en verbeelding, door zijn plastiek
en vooral door die voor de Antilliaanse sfeer zo typerende klankrijke,
neuriënde en fascinerende melodie, naar het oordeel van de
advies-commissie een zo bijzondere verschijning, dat het een bekroning
met de Vijverbergprijs rechtvaardigt.
De roman werd later in het Spaans vertaald (1964) door Ligia Hoetink. Zijn tweede
roman Een vreemdeling op aarde volgde al vrij snel (1962) in hetzelfde jaar waarin
4
ook zijn derde dochter Elisabeth Clemence geboren werd.
In de jaren zestig schreef Boeli ook krantenartikelen over de (wan)toestanden op
de Antillen, en hij werd bevorderd tot Hoofd algemeen juridische zaken.
Dat inmiddels zijn naam in Nederland wel bekend was mag blijken uit het feit dat
in november 1964 een Surinamer zich in Amsterdamse artiestencafé's als ‘Boeli
van Leeuwen’ uitgaf. Maar hij viel door de mand met een spelfout en omdat hij zich
met drank liet trakteren, terwijl de echte Boeli niet (meer) dronk. Bovendien was de
Surinamer een kleurling.
In 1966 kwam De eerste Adam van de pers. Daarna ging de familie Van Leeuwen
met verlof naar Nederland, ze logeerden op het kasteel Groeneveld te Baarn. Het
was de laatste maal dat Boeli Nederland bezocht, want in later jaren was het alleen
mogelijk om per vliegtuig de Oceaan over te steken en hij is niet gesteld op
vliegreizen.
De bioloog-cineast Peter Creutzberg verwierf de ‘Staatsprijs Filmkunst 1967’ voor
zijn film ‘Corsow’, zoals het eiland Curaçao in het Papiaments heet. Boeli van
Leeuwen had voor deze film het scenario geschreven, hetgeen in het juryrapport
van 7 juni 1967 apart vermeld staat:
Het ‘verhaal’ van zijn film ‘Corsow’ is bijzonder geschikt om het oude en
nieuwe Curaçao tegenover elkaar te stellen; daar waar die twee werelden
elkaar ontmoeten en botsen gebeurt dat in deze film op een werkelijk
dramatische manier en bovendien zo, dat de sfeer der menselijke
verhoudingen op het eiland er voelbaar door wordt.
De Jury verheelt zich niet, dat de schrijver van het scenario van Creutz-
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berg's film, Boeli van Leeuwen, een duidelijk aandeel geleverd zal hebben
in de uitbreiding van Creutzberg's wereld, zoals die in deze film tot
uitdrukking komt, maar de uitwerking daarvan is vaak op sublieme wijze
bewerkstelligd. [...]

Willemstad brandt - Aruba los - Caracas dreigt
Op 30 mei 1969 brak er opstand uit onder de arbeiders van Curaçao en veel
gebouwen werden in brand gestoken. De gebeurtenis bracht een schok teweeg op
het eiland en het vuur van de brand in Willemstad betekende het einde van de
blanke overheersing. Mr. Van Leeuwen bleef echter in zijn hoge bestuursfunctie,
zijn deskundigheid maakte hem onvervangbaar, en door zijn onpartijdigheid was
hij voor blank en zwart aanvaardbaar. In de krant heeft hij over de opstand
geschreven.
In 1970 maakte hij in opdracht van de Staten een Verslag over de toekomstige
staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen, in 1972 gevolgd door De
Nederlandse Antillen tussen Nederland en Venezuela. In 1973 stonden de
Antilliaanse kranten vol over een ‘Geheim Rapport’ dat Van Leeuwen gemaakt zou
hebben over de relatie met Venezuela. Het bestaan van dit Rapport werd door de
een bevestigd, door anderen ontkend. Wie zou overigens zo'n rapport beter kunnen
samenstellen dan Van Leeuwen, die de samenleving van het grote buurland uit
eigen ervaring kende? Alle gepubliceerde artikelen van Boeli van Leeuwen uit 1972
en 1973 behandelen dit thema.
In die jaren kwam op Aruba de afscheidingsbeweging opnieuw op gang, de
Arubanen wilden de banden met de overige Antillen verbreken, en op de lange duur
onafhankelijk worden van Nederland. (In november 1975 werd ook Suriname
onafhankelijk.) Om deze problematiek te bestuderen verbleef Van Leeuwen
gedurende een jaar op Aruba (1974-1975), en zijn ideeën over dat eiland schreef
hij neer in de Amigoe.
Terug in Willemstad werd hij benoemd tot Secretaris van het eilandgebied Curaçao
(1976), hetgeen hij tot en met 1982 is gebleven.

Tweede literaire tijdperk
Na jaren van stilte kwam er in zijn laatste ambtelijke periode weer literair werk op
de markt: de novelle Een vader, een zoon (1978).
In 1982 werd Boeli zestig jaar en hij ging met pensioen. Hij vestigde zich als pro
deo-advocaat voor de minvermogenden op Curaçao. Tezamen met zijn vriend pater
Brenneker O.P. richtte hij de Sint-Vincentiusvereniging op, voor hulp aan alcoholisten,
drugsverslaafden en geestelijk gehandicapten.
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In 1983 kreeg hij de Cola Debrot-prijs voor zijn gehele oeuvre. Hij bleef op
onregelmatige tijden bijdragen leveren aan kranten en tijdschriften, en publiceerde
weer een roman Schilden van leem (1985) die aan zijn literaire collega en vriend
Tip Marugg werd opgedragen. In het artikel Leven zonder afleidingsmanoeuvres
(1985) vergeleek hij Tip met zichzelf. Boeli bleef schrijven en publiceerde in 1988
de roman Het teken van Jona. Hij begon aan een wekelijkse column in De
Curaçaosche Courant, jrg. 176 en 177 (1988-1989). Deze columns werden, op één
na, gebundeld uitgegeven als Geniale Anarchie in 1990.
In laatstgenoemd werk kunnen we een hoofdstuk aantreffen getiteld ‘Een dooie
muis’, handelend over Boeli's huid die door de felle tropenzon is aangetast. Het is
de oorzaak dat zijn geniale hoofd permanent bedekt is met een wijdgerande hoed,
hetgeen hem de bijnaam bezorgde van ‘de roofvogel met de strooien hoed’. Zoals
een roofvogel naar prooi uitziet, zo speurt het oog van Boeli van Leeuwen naar
slachtoffers die hij op onnavolgbare wijze in zijn pen vangt.

Eindnoten:
1 Het exemplaar was afkomstig van Cola Debrot, die bij de oprichting van de Wetenschappelijke
Bibliotheek een aantal boekwerken uit zijn privé-bezit afstond.
In het jaar 1957, toen ik benoemd werd tot directeur-bibliothecaris van de ‘Stichting
Wetenschappelijke Bibliotheek’, is een gestencilde catalogus (138 pp.) uitgegeven, die op p. 68
De Mensenzoon vermeldt. Het artikel van Aart G. Broek in deze bundel is gebaseerd op een
copie van dit exemplaar van De Mensenzoon, dat hem door Maritza Coomans-Eustatia werd
verstrekt.
Mr. Van Leeuwens dissertatie (1950) was destijds ook in de Wetenschappelijke Bibliotheek
aanwezig, het is later ‘zoek geraakt’.
2 Carla A. van Leeuwen is op jonge leeftijd overleden. Van haar hand is de dichtbundel Because
(1979).
3 Ana M. van Leeuwen is wnd. hoofdredacteur van de Amigoe. Maritza en ik zijn haar zeer
erkentelijk voor fotomateriaal en gegevens.
4 Elisabeth C. van Leeuwen is gehuwd, via haar is Boeli van Leeuwen inmiddels grootvader
geworden.
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Japa Beaujon
Koloniale jeugdherinneringen 1929-1934
Als een ritmeester, hoog gezeten op zijn zilvergrijs paard, rijdt Coco de veldwachter
en veldassistent van districtmeester Van Leeuwen elke dag langs de geitenpaadjes
van Landhuis Rust door Klein Kwartier naar zijn huis aan de Seroe Loraweg. De
bruine beenkappen beschermen hem tegen de scherpe wabis en imfrous, terwijl
de klewang achteloos aan zijn zijde bengelt.
IJverig poetst Mooi de achtcylinder Buick van de directeur van
Landswatervoorzieningsdienst Beaujon, terwijl Pedrito luid kletsend de tuin en
planten rond het landhuis Klein Kwartier verzorgt. In de ‘hoffie’ verzorgen de vitó en
tuinlieden de vruchtbomen. Hoog in de lucht worden watermolens door Tele en
Johan onderhouden. De oude Didi werkt rustig aan zijn houtskooloven. Otto-alemán
en Jimmy-batijandi werken, met gloeiend gesmolten lood, gestadig aan de aanleg
van het nieuwe distributienet van de waterleiding voor het eiland.
Op Landhuis Rust onder de tamarindeboom, naast de pal'i-shimaruku - beiden
staan er nog - wacht Phelipa keurig in uniform gekleed in de dienstauto op ‘Meneer’
- de Districtmeester Shon Piet - voor de rit naar de zitting op Montaña. In de volle
volière van Shon Piet fluiten en kirren de prachtige kleurrijke vogels, welke hij met
grote liefde verzorgt. In de keuken en in de huishouding zwaait kokkin-jaja Tela en
assistenten de scepter. Vroege bezoekers voor de hoogste autoriteit van Banda
Ariba wachten op hun beurt nabij de ingang van het kantoor, dat deel uitmaakt van
de dienstwoning.
Coco, de vriendelijke veldwachter, gekleed in stijf gestreken bruine uniform met
zilver gebombeerde knopen, koppel en pistool, houdt een praatje met deze mensen
en verneemt alle wetenswaardigheden van Banda Ariba, welke hij straks kan
overbrengen aan de districtmeester. Zijn wakend oog let ook op de spelende kinderen
opdat hen niets overkomt.
In de verte zijn stemmen hoorbaar vanuit het Landhuis Joonchie, terwijl af en toe
een houten passagierstruck op de macadamweg tussen Rust en Joonchie, richting
Sta. Rosa of Punda snort, veel stofoverlast achterlatend.
Op het landhuis Rust woont de familie van Leeuwen en op Klein Kwartier de
familie Beaujon, in respectievelijk de ambtswoning van de Districtmeester en de
Directeur Landswatervoorzieningsdienst.
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Met het bovengeschetste als achtergrond lopen Boelie en ik blootvoets door de
mondi, gelegen tussen de beide plantages en verkennen de dammen, planten,
putten, molens en waterbakken, vogel- en reuze bachaganesten. Wij halen een
verstrengelde geit uit de trankeer en schieten met onze chinchas of Diana
hagelgeweer enkele blousanas naar de andere wereld. Het raken van een voorbij
springend konijntje lukt zelden. Het diertje is te snel voor het vizier van de chincha
of het hagelgeweer.
Als speelkameraden mogen meelopen, Tico, Boelie's broertje en mijn broertje
Oka, alsmede enkele kinderen van het huispersoneel. Ons speelterrein is dus het
gebied tussen de plantages en ook het oostelijk deel van Klein Kwartier met een
grote hoffie met honderden larahabomen en vele bakies met water. Gretig wordt
gezwommen tussen grote kakalakanan di awa, groene lima op het water, dori-sapos
en nog veel meer insecten. Onder de steeds stromende aanvoerpijp van de grote
molens van het pompstation Klein Kwartier wordt afgespoeld en de tocht door de
mondi voortgezet.
Als ‘dam Stribeek’ wordt gebouwd is er iets nieuw te beleven. De eerste
transportband vervangt deels de kruiwagen. Normaal wordt een grote dam gebouwd
door een ploeg gravers met piki i skop, een groep kruiwagen grondverplaatsers en
de groep die de dam opbouwt en later de sakadó afwerkt. Met de transportband
konden de kruiwagens meteen met het afgegraven diabaas worden gevuld vanuit
de graafput. Begrijpelijk dat wij ook eens moesten proberen hoe zo'n ritje op de
band was.
Ook het vangen van verscholen lagadishies in de opgestapelde waterleidingpijpen,
bestemd voor het nieuwe net, is een dagelijks vertier. Natuurlijk heeft ieder van ons
een eigen buriku, weliswaar zonder zadel, maar met een saku di pita als zadel en
een stuk touw als bosá om als teugel te dienen, wordt flink gereden. Ik zal nooit
vergeten hoe ik eens bij het grote rode hek van hoffie-pariba door mijn buriku poter
uit het zadel werd geworpen en aan de andere kant van het hek terecht kwam tot
grote hilariteit van Boelie en andere vriendjes. Ja, daar sta je dan met je opschepperij
om de ezel te leren springen ...
Wij kampeerden overdag vaak in de mondi, en in de ‘dam di kalbas’ hadden wij
een rovershol gemaakt onder de takken van een karawara'i mondi en daar werden
onze schatten bewaard. Uit de grote hoffie konden wij ons tegoed doen aan mangos,
mispels, cocos, kashu-surinam en andere vruchten. In de regentijd waren de
aanplantingen rondom de dammen vol grote patias en melons, terwijl ook de
shimaruku-bomen volop vrucht gaven. Ook menig zelf geschoten of in een kui
gevangen alablanka verdween in de pan. Zo beleefden wij de natuur zonder schade
aan te richten.
Allerlei oud materiaal van zowel de waterleiding als van de district-
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meester werd in ons holletje als trofee bewaard. Ik zie nog onze grootste triomf voor
ogen. Boelie bracht eens een stel oud-model verroeste pistolen, vermoedelijk
behorende tot een tientallen jaren voordien in beslag genomen en vergeten wapens,
die in bewaring waren bij de districtmeester. Wij voelden ons als God in Frankrijk
met deze wapens en luisterden hangend aan Boelie's lippen naar het gebruik hiervan.
Daarna begroeven wij ze nabij ons hoofdkwartier. Later toen wij de wapens moesten
terugbrengen hebben wij ze nooit kunnen terugvinden; de juiste plek hadden wij in
onze onervarenheid niet precies gemarkeerd. Vermoedelijk zijn ze na de openlegging
van het terrein ter plaatse in de grond verdwenen.
Natuurlijk speelden wij polis i ladron. Ook als de dammen vol water stonden was
het heerlijk zwemmen in de dam. Dat je af en toe met een onder water staande
cactus of wabiboom in aanraking kwam nam je naast de ervaring en pret, op de
koop toe zonder morren. Toen op de Sta. Rosaweg een zware kabel werd gelegd
kregen wij de grote rol kado. Wij rolden met veel moeite dit enorme wiel naar ons
hol, en maakten er twee vlotten van die wij bij een volle dam gebruikten als
roversschip en bevochten elkaar tussen de boven het water uitstekende planten.
Naast dit spel in de vrije natuur moesten wij ons echter ook houden aan strenge
huisregels. Een huisregel kon niet zonder terechtwijzing of straf worden overtreden.
Ondermeer gold als regel dat je huiswerk op tijd klaar was voor je ging spelen, dat
je een goed rapport van school meebracht, dat je op tijd thuis was voor de
gezamenlijke maaltijden, dat je verdween voordat je ouders ‘pasa mucha’ riepen
als er bezoek was en je er niet bij hoorde, terwijl je thuis ook kon rekenen op
verantwoording als je op school of elders je niet naar de gestelde normen had
gedragen.
Als werd afgeweken van de regels volgde bij mij zeker een pak slaag, al dan niet
met opsluiting in een speciaal daarvoor bestemde kamer waar je alleen kon lezen
en alle andere spelletjes ontbraken. Door een pyama aan te doen werden de
vluchtkansen verminderd. Bezoek kon je alleen stiekem krijgen van je vriendjes die
dan achter de jaloezieën naar je kwamen informeren. Bij Boelie volgde zware
onderhouding door Sjon Mimi en/of Papa Piet, maar meer nog door Tela, gevolgd
met de straf in je slaapkamer te moeten blijven en/of op de driekantenstoel in de
zaal te zitten. Lezen mocht je daar altijd.
Op Rust was het vaak polis i ladron, kurikohe of skonde spelen. Ik herinner mij
de dag van vandaag nog hoe ik eens bij een spelletje kurikohe, op het drie à vier
meter hoge dak van het landhuis, Boelie achterna liep op een rand van hooguit
dertig centimeter breed. Om mij het tikken te beletten versnelde hij plotseling zijn
vaart, kwam voor de haakse bocht aan de noordwest hoek te staan, kon niet meer
remmen en vloog uit de bocht,
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om met een reuze klap op de betonvloer vóór de keuken terecht te komen. Tela die
juist met een vijf gallon kerosineblik op het hoofd de trapi pabou kwam oplopen,
gilde luid: ‘Ai, mi Dios, mi Shon Boelie’, en stortte uit schrik al het water op de roerloos
op de grond liggende Boelie. Ik heb altijd als jongen gemeend dat dit Boelie's redding
was van een hersenschudding of welk ander letsel ook, want even later stond Boelie
op, kreunend van pijn strompelde hij naar zijn bed. De volgende ochtend was hij
weer tan ka tan.
Ik kon ook niet meer remmen, zag Boelie's val nog net, durfde de bocht niet te
nemen, en koos om op een iets lager gelegen dak te vallen. Ik ging dwars door dit
dak, waaronder een regenbak, en kwam zonder verdere kleerscheuren in het water
terecht. Ik klom er met moeite uit en verdween stilletjes naar huis, voordat de storm
op Rust zou losbarsten.
Boelie heeft behoorlijk op zijn donder gehad en moest, ik weet niet hoeveel uur,
op de driekantenstoel in de zaal zijn straf uitzitten.
Een andere keer zouden wij de Perret Gentil's, die na 1929 op Joonchie woonden,
gaan bezoeken om daar in de hoffie te spelen. Het was tegen de late middag, de
tijd dat de passagierstrucks beladen met werkers uit Punda naar Sta. Rosa en
Montaña gingen. Ik stak vanaf het zuidtrapje de weg over en stond op Boelie te
wachten nabij de twee halfronde stenen bankjes bij de ingang van Joonchie. Boelie,
niet voldoende uitkijkend, stak vlak voor een grote chevrolettruck de weg over. Het
kon niet uitblijven. Hij werd door de wel veertig centimeter brede bumper geschept
en met een smak midden in de kadushis en wabis aan de overkant van de weg
gesmeten. Gerem, gegil van vrouwen, hemel aanroep, schrik in mijn hele lichaam,
doch gelukkig zag ik Boelie bewegen en kruipend uit het struikgewas en cactussen
komen. Hij kermde van pijn doch wreef hoofd en zitvlak, welke beide vol grote stekels
en doornen zaten, maar was verder zo te zien in orde.
Wij gingen naar huis, waar Shon Mimi en Tela het gegil en gerem gehoord
hebbende, ons opwachtten. Zij begonnen na de wondjes met jodium te hebben
behandeld, wat reuze brandde, aan het verwijderen van de vele cactusnaalden uit
alle delen van Boelie's lichaam. Ik weet niet of dit door de schrik op een pak slaag
was, maar ik smeerde hem zo snel mogelijk naar huis. Helaas, de telefoon nr. 26
verbond nr. 283 en het bericht was op Klein Kwartier voordat ik er aankwam. Moeder
stond klaar met de riem of schoen, ik weet niet meer welke, maar dat waren de
tuchtwapens ... klaar om verantwoording te verlangen van het gebeurde en te
oordelen in hoeverre ik schuld zou kunnen hebben gehad hierin, waarna natuurlijk
het tuchtmiddel zou worden toegepast afhankelijk van de ernst van het vergrijp.
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De meisjes Perret Gentil, Boelie's zus Elsje, en andere nichten werden weinig in
ons spel betrokken. De vrije natuur trok ons het meest en meisjes gingen in die tijd
niet zo maar de kunuku in zonder begeleiding. Alleen bij verjaarsfeesten e.a.
speelden wij samen.
Wij gingen met de dienstauto naar school, de Schottegatweg was nog niet dan
wel net geasfalteerd, maar Saliña was toen nog een echte zoutpan vol modder. Om
sneller de stad te bereiken werd er als de saliña droog was, of droog leek, doorheen
gereden. De gevolgen waren vaak niet mis. Tot op de bumpers zakten de wagens
in het zoute modder en het duurde lange tijd voordat de wagens er weer waren
uitgetrokken. Dit alles terwijl door over de dam te rijden de stad slechts een paar
minuten later zou worden bereikt. Boelie, zus en broertje werden door de chauffeur,
keurig in uniform gestoken, naar school gereden. Ik ging met vader mee of werd
door de chauffeur Mooi gebracht. Wij bleven tussen de middag in de stad en aten
bij vader op kantoor in het Fort Amsterdam. Boelie werd om twaalf uur weer
opgehaald, ging thuis eten en keerde terug voor de middaglessen tot drie uur.
Shon Piet was een ware vogelliefhebber en daarnaast een fervente tennisser en
bridgespeler. Shon Mimi was haar tijd ver vooruit als geëmancipeerde huisvrouw
en hield meer van het sociale leven. Ook bestuurde zij zelf haar auto. Zij kregen
dikwijls bezoek van Dokter Hopkins die een coctail kwam halen en ook zwager Shon
Johnnie Gorsira was geregeld van de partij.
Mijn vader was altijd bezig met zijn werk, verder knutselde hij graag en 's avonds
waren er altijd vrienden die een borrel kwamen drinken en vaak tot laat in de nacht
bleven. Moeder zette dan de bruine Bols-kruik op de rand van de stupi samen met
een kwart kaas en een blik royal lunch beschuit en verdween.
Bij de overval op Curaçao door de Venezolaan Urbina in juni 1929 was ook de
familie Van Leeuwen betrokken. Door zijn districtmeesterschap viel ook Rio Canario
onder Shon Piet, en mede door de koloniale politiek van Shon Grandi den Forti,
werd hij door de groep als tegenwerker gezien en was wraak niet uitgesloten.
Gelukkig werd hij tijdig gewaarschuwd en had, gezien noch militaire noch
politiebescherming aanwezig was, geen andere keus dan zich ergens veilig te
stellen. Dit gebeurde door met het gehele gezin naar Groot St. Joris te trekken en
naar verluid zelfs naar Isla Makwakoe in de St. Jorisbaai te evacueren. Bij ons thuis
volstonden wij met de familie Henriquez, ouders van Oscar Henriquez die toen op
Joonchie woonden, naar de hoffie te trekken en aldaar de gebeurtenissen af te
wachten. Gelukkig reden de Venezolanen langs Rust en Klein Kwartier, richting Ka'i
Polbo en Dominguito naar de stad zonder iemand te molesteren.
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Na mijn verhuizing naar Punda, ik meen in het jaar 1934 werd het contact met Boelie
natuurlijk minder. Ook Shon Piet vertrok daarna naar Bonaire en later naar de
Bovenwinden als gezaghebber, terwijl Boelie voor studie naar Nederland ging.
Na de oorlog en de terugkeer van Boelie op Curaçao hebben wij elkaar weer
ontmoet en zien elkaar nog geregeld.
Boelie zegt altijd dat hij zich niet veel van zijn jeugdjaren herinnert, daarom hoop
ik dat deze jeugdherinneringen hem kunnen helpen de ervaringen weer te beleven,
en wellicht in zijn scherpe en prachtige schrijfstijl een verhaal uit die tijd op papier
te zetten.

Verklaringen Papiamentse namen
Alablanka

duif

Bachaganesten

grote mierenesten in bomen

Bakies

grote gemetselde waterbakken voor het
bewaren van het opgepompte putwater,
voor bewatering van planten.
Gemiddelde grootte 4 × 4 meter, soms
4 × 6 m. Diepte meestal 1½ to 2 meter

Banda Ariba

het westelijk deel van Curaçao

Batijandi

de naam die op Curaçao gegeven wordt
aan mensen die van de Bovenwindse
eilanden komen

Blousana

grote blauwe hagedis

Buriku

ezel

Buriku poter

onwillige ezel met kuren, moeilijk te
berijden

Chincha

katapult, een vorkvormige tak met twee
stukjes afgesneden binnenband en een
stukje leer in het midden. Een rond
steentje is het projektiel. Tot op 10 meter
zeer zuiver op een doel van 10 cm hoog
of breed.

Dori Sapos

kleine kikkers die in de waterbakken te
vinden zijn; in de regentijd, als de
dammen vol water staan, ook in de
dammen.

Hoffie

vruchtentuin

Infrouw

een cactus, de Spaanse juffer (Opuntia)

Kadushi

boomcactus (Cereus repandus)

Kakalakanan di Awa

zwarte watertorren die in de bakies
zwemmen
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Karawara di mondi

een heester (Cordia alba) met witte
bessen. Met deze bessen, die eetbaar
maar niet smakelijk zijn, kun je het papier
van een vlieger plakken, dus als lijm te
gebruiken

Kunuku

akker of veld

Kurihohe

krijgertje spelen

Lagadishies

hagedissen

Mondi

wildernis, niet in cultuur gebrachte grond

Pal'i Shimaruku

heester of boom (Malpighia punicifolia)
die in het wild groeit, met vitaminerijke
kersen

Pasa Mucha

‘verdwijn kind’. Uitdrukking die
volwassenen gebruiken
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als ze niet willen dat kinderen de
gesprekken afluisteren of in gezelschap
van grote mensen zijn
Piki i skop

pikhouweel en schop

Polis i ladron

het spel van politie en dief. De politie
moet de dief opsporen, achterna zitten
en aftikken

Sakadó

de wateroverloop van de dam, van
cement gemaakt, ligt lager dan de kruin
van de dam, zodat het water daar
overheen stroomt en nimmer de kruin
van de dam kan bereiken. Reikt het water
te hoog, dan zou de dam barsten: Dam
ta kibra.

Saku di pita

jute zak

Shon Grandi den Forti

‘Grote heer van het fort’, de gouverneur

Skonde

verstoppertje spelen

Tan ka tan

uitdrukking met de betekenis van geheel
opgeknapt, weer klaar voor de volgende
akte

Trapi pabou

aanduiding dat de trap aan de westzijde
van het huis is (Pariba is ten oosten)

Vitó

plantage-opzichter

Wabi

een heester of boom (Acacia tortuoso)
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Albert Helman
Boeli als columnist
Net zoals toen ik zo'n halve eeuw geleden nog als journalist werkzaam was, de
zetters steevast - en zeker niet zonder opzet - ‘hoer’ drukten in plaats van ‘boer’ en
er geen tijd meer was om correcties ‘waar te nemen’ vóór de ochtendeditie, zo zou
het best sommige van zijn lezers laten grinniken als hierboven ‘Boeli als communist’
gedrukt zou staan, in plaats van ‘Boeli als columnist’. Maar al is het niet ongewoon
om zulke non-conformistische auteurs als hij en ik van de vreselijkste afwijkingen
te betichten, de ‘vergissing’ zou ook even misplaatst als miszegd zijn, en het ligt
ook niet in mijn bedoeling hier collegiale (bijna schreef ik ‘koloniale’) grappen te
maken, ook al bezorgt mij het lezen van Van Leeuwen's werk menigmaal een
ingehouden of zelfs een hoorbaar lachje. Het volgende in alle ernst dus, want laat
ik meteen duidelijk voorop stellen dat ik hem buitengewoon bewonder. Mijn zwakheid
is, dat ik niet vrijwillig schrijf over datgene waar ik niet met heel mijn hart van hou.
Vandaar het navolgende.
Het is mijn ervaring dat wie op korte termijn en zonder al te veel rompslomp te
weten wil komen hoe hoog het beschavingspeil is van een post-koloniale
samenleving, niets beters kan doen dan haar publiciteitsmedia - vooral haar
dagbladpers - kwalitatief te beoordelen, en niet zozeer kwantitatief. Cijfers zijn
dikwijls misleidend; aan analyse en bezinning heb je meer.
De tijdschriften - als die er al zijn in zo'n samenleving - zeggen alleen iets over
een kleine elite van intellectuelen of (op een lagere trap) over de
politiek-geëngageerden. Radio en televisie zijn uiteraard het meest op half-alfabeten
en analfabeten gericht; op de sportfans en liefhebbers van kletsika en sensatie,
voor zover die media niet voor allerlei propaganda gebruikt worden. Maar de kranten,
die dag-aan-dag het uitgezochte ‘nieuws’ voor één dag vastleggen evenals de
commentaren daarop en de opinies van bepaalde exponenten van zo'n samenleving
ter kennis brengen van de gealfabetiseerde, spraakmakende gemeente, deze
regelmatige, door hun gedrukt-zijn minder vluchtige en meer autoritaire publicaties
zijn bij uitstek maatgevend voor het algemene beschavingspeil. Niet te vergeten
ook door de aard van hun advertenties, hun betaalde ‘berichtgeving’, waar de kranten
het toch vooral van moeten hebben: commerciële propaganda, familieberichten en
wat er zoal aan mensen of dingen ‘gevraagd’ wordt of ‘gezocht’ door exponenten
van de grote massa.
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Kijk bovenal naar de handelsadvertenties! Want het gaat daarbij niet alleen om de
bekend gemaakte prijzen van belangrijke levensbehoeften, maar ook om de manier
van aanprijzen. Bij zorgvuldige lezing (de ‘close reading’ die tegenwoordig alom
gedoceerd wordt) kan men hier vaak diepgaande, om niet te zeggen tragische
symptomen ontdekken, - typerend voor het sociale milieu. Neem bijvoorbeeld de
firma die witte, bruine en zwarte heren-, dames- en kinderschoenen te koop aanbiedt
en zich in een van onze post-koloniale iks- of ij-landen gedoemd ziet om, terwille
van de heersende gevoeligheden van zijn potentiële kopers, de normale Nederlandse
grammatica geweld aan te doen en nu de uitverkoop moet annonceren van ‘heren
zwarte schoenen, dames bruine dito, enz.’ Anders zou de firma immers het
beledigend misverstand kunnen wekken, dat zij speciaal schoenen voor zwarte
heren c.q. bruine dames of witte kindertjes uitverkoopt. Geen puristische
krantenredactie die hieraan iets durft te doen. En dit uit de werkelijkheid gegrepen
voorbeeld is er een uit talloze.
Zulke verschijnselen doen zich overigens heus niet alleen in post-koloniale of
derde-wereld landen voor. Waarmee ik maar zeggen wil dat ‘de pers’ veel te weinig
bestudeerd wordt omwille van haar betekenis als sociaal-culturele graadmeter en
in het beste geval (zoals door Johan Hartog) alleen uit historisch of economisch
gezichtspunt.
Ook heb ik mij dikwijls afgevraagd waarom met twee zulke vergelijkbare
na-oorlogse leefmilieu's als het Antilliaanse en het Surinaamse, de Curaçaose
kranten van zoveel beter gehalte en niveau zijn dan die van Paramaribo; hetgeen
toch niet alleen te danken kan zijn aan de grotere economische welstand van het
wijselijk nog niet verrepubliekte Rijksdeel. Op de mogelijke diepere oorzaken hiervan
ga ik lieven niet in; die moeten de betrokken partijen zelf maar uitzoeken, al heb ik
er zelf wel een theorietje over.
Een nog interessantere vraag die mij bij tijd en wijle bezighoudt is: waarom de
vele ‘nationalisten’ en taal-particularisten die zich in beide voormalige koloniën zo
luidkeels laten horen, er toch nooit in geslaagd zijn een echt dagblad in het
Sranantongo c.q. Papiamentu van de grond te krijgen. Ik weet niet of in een van de
twee landen ooit serieuze pogingen er toe gedaan zijn, ofschoon zo'n krant natuurlijk
geen geringe bijdrage zou zijn ter verwezenlijking van hun ideaal. Maar ik weet wel
iets af van de talloze redenen waarom iets dergelijks ‘teveel gevraagd’ is in
samenlevingen waar een of meer cultuurtalen de huiselijke omgangstaal voortdurend
naar het leven staan, deze onvermijdelijk degraderen, zodat bijna ieder ‘landskind’
op twee- of meertaligheid is aangewezen om zichzelf maatschappelijk te kunnen
handhaven. Kom daar in de ‘witte’ landen maar eens om!
De dagbladpers, hoe krukkig of hoe ‘ontwikkeld’ ook in een post-kolo-
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niale maatschappij, ziet zich daar genoodzaakt te kiezen voor de geïmporteerde
cultuurtaal. En hoe beter zij zich naar vorm en stellig ook naar inhoud geconformeerd
heeft naar die taal en naar het cultuurgoed waarvan die taal de drager is, des te
duidelijker geeft ze blijk van het gemiddelde beschavingsniveau van haar lezers,
van wie zij immers het nodige moet hebben om te kunnen bestaan.
Ik besef met deze stellingen te schoppen tegen de heilige huisjes van sommige
zeloten, maar ook latrines zijn ‘heilige huisjes’, - althans ze waren het in de koloniale
tijd toen alleen de heren en meesters soms de plee binnenshuis hadden, terwijl dit
heden ten dage bij haast ieder gebouw het geval is, - krant of geen krant.
(Even terzijde: Op Tobago ken ik zo'n alleen in een tuin staand gemakhuisje met
het even vriendelijke als cryptische, van de weg af leesbare opschrift: ‘4U2P’).
Het zal iedereen die geen vreemdeling in Jerusalem is, overduidelijk zijn dat alwie
het waagt om al dan niet als vakjournalist in de gegeven omstandigheden zich
extravagante of al waren het slechts onconventionele meningsuitingen te veroorloven
in zo'n plaatselijke krant, zijn pen niet in een inktpot maar in een allergevaarlijkst
wespennest steekt. En ik vrees dat de Curaçaose maribomba's het in giftigheid niet
onderdoen voor de Surinaamse marbonsu's. Dit zal wel zo blijven zo lang zij geen
plaats gemaakt hebben voor de in Europa tegenover dissidente schrijvers
gebruikelijke bosjes besmette injectienaalden.
Hoewel ik verder weinig weet heb van specifiek-Antilliaanse aangelegenheden,
ben ik uit Boeli's eigen geschriften te weten gekomen dat hij al jaren geleden hetzij
regelmatig, hetzij incidenteel in lokale dagbladen publiceerde. Welke jonge bezitter
van een jeukende pen deed dit trouwens niet? Vooral bij zoveel (en daarbij nog
onbetaalde) publicatiemogelijkheden als er waren en nog zijn. Zelf vertelt hij dat zijn
‘kleine eiland’ (met nog geen 200.000 inwoners en nauwelijks groter dan een tabbetje
in een van de riviermondingen op het nabije vasteland) toch negen kranten rijk is,
zodat hij met gepaste trots kan verklaren dat het ‘de meeste kranten ter wereld per
aantal inwoners’ bezit. Terwijl hij bovendien constateert: ‘Op een klein eiland zijn
alle problemen groot’. Weliswaar zet hij deze laatste vaststelling elders weer op
losse schroeven door zijn observatie dat de Curaçaoenaar niets heeft van een
miereneuker, maar veeleer bezitter is van ‘een largesse d'esprit zoals ik die nergens
ter wereld heb ervaren’. Hetgeen hij staaft met een reeks van voorbeelden. Het
plaatselijke klappen van de journalistieke zweep heeft hij dus al jarenlang gekend,
zodat het niet te verwonderen is dat hij zich ook in de laatste tijd, ondanks het
intermezzo van een reeks knappe romans, heeft doen kennen als een buitengewoon
knap-
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pe krantencolumnist. Dat dit gezegd mag worden blijkt uit de ‘nalezing’ waartoe de
bundeling van zijn ‘stukjes’ ons in staat stelt.
De naar ik hoop talrijke lezers en bewonderaars van Boeli van Leeuwen moeten
mij deze lange inleiding maar vergeven. Ik had haar nodig om zijn tweezijdig gebleken
figuur in een helder daglicht te kunnen plaatsen, waarbij ik niets beters doen kan
dan nagaan hoe zijn ‘schrijven voor de krant’ zich verhoudt tot zijn auteurschap van
een vijftal romans, vooral van zijn kort voor de columns gepubliceerde boek Het
teken van Jona, - een produktie die hij hopelijk nog een tijdlang zal blijven voortzetten.
Dat ik mij hiertoe, misschien iets te impulsief, verleid voel, heeft hij aan zichzelf
te wijten door zich als columnist wat ‘overzichtelijker’ gemaakt te hebben met goed
drie dozijn van zijn krantenartikelen bijeen te brengen onder het peterschap van de
Hoofdredacteur van de Curaçaose Courant, en ze nu ook zijn lezers buiten de
Antillen voor te leggen. Onder de provocerende titel Geniale Anarchie nog wel,
waarmee hij in het gelijknamige artikel (precies om het eerste dozijn vol te maken!)
bedoelt: het ‘wetenvan-de-handen wat het hoofd niet weet’, dat kenmerkend moet
zijn voor de Curaçaoënaar en van deze ‘een all-round manipulator’ maakt. In de
ogen van alle Nederlandstaligen moet het overigens evenzeer (en opvallender)
kenmerkend zijn, dat ‘Curaçaoënaar’ de enige benaming is, die men in deze taal
correct met twee diacritische tekens, een cedille en een trema, schrijft! 't Is geen
‘cacao’.
Al is het niet onwaarschijnlijk dat sommigen tegen bovengenoemde uitspraak en
ook enkele andere van Boeli wel het een en ander zullen inbrengen, vast staat dat
ook de verzamelde stukken hem tonen in al zijn goede schrijverskwaliteiten: scherp,
geestig bondig en daarbij gevoelige, rijk aan menselijk medeleven, non-conformistisch
en toch tolerant. Ze laten zich inderdaad lezen ‘als fascinerende snap-shots, als
onthullende inside-pictures van het Curaçaose sociale, culturele en politieke leven’,
zoals zijn hoofdredacteur met kennelijk genoegen in zijn Voorwoord vaststelt,
vooruitlopend op het feit dat de verzamelde columns het ook buiten de krant, als
een vorm van literatuur voortreffelijk doen. Merk hierbij op, dat ‘literatuur’ door haar
pretentie van enigermate ‘blijvend’ te zijn, van geheel andere, minder vergankelijke
orde is dan welke publicatie ook in de eendagsvlieg genaamd ‘krant’, die overigens
wat haar niet te onderschatten invloed betreft, te vergelijken valt met de tsetse-vlieg,
om niet te zeggen de Aedes aegypti of de Anopheles.
Nu is het wel merkwaardig dat in zulke bloedserieuze romans als Van Leeuwen's
De rots der struikeling en Een vreemdeling op aarde weinig of geen van zijn
geestig-geformuleerde of ‘krasse’ uitspraken voorkomen, die men
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op bijna elke bladzijde van Geniale Anarchie aantreft. Dit is evenmin het geval in
zijn na een lange pauze verschenen roman Schilden van leem. Maar wanneer kort
daarna Het teken van Jona het licht ziet, wordt de lezer verrast door een niet gering
aantal min of meer ‘terloops’ aangebrachte commentaren bij sommige op zichzelf
niet zo erg opzienbarende gebeurtenissen die juist door zulke geestige of krasse
terzijde's een bijzondere dimensie krijgen, en dientengevolge passend of ‘de moeite
van het erbij vertellen waard’ zijn.
In Boeli's jongste publicatie blijken dan, achteraf bezien, dezelfde prikkelende,
humoristische waarnemingen als deze ‘opvrolijkers’ uit Het teken van Jona tot volle
bloei gekomen. Veel vrijer geuit in de losse stukken van Geniale Anarchie, alsof de
auteur zich ondanks al de verplichtingen hem door een vaste krantenrubriek opgelegd
(hij maakt er geen geheim van!) toch bevrijd voelde van zijn formele en inhoudelijke
literaire verantwoordelijkheden. Immers hoe goed of aardig krantenartikeltjes ook
mogen zijn, ze hebben per saldo een even zorgeloos bestaan als kindertjes die
bepaalde hormonen al bij hun geboorte missen en dus nooit leven tot hun puberteit.
Een behoorlijke roman daarentegen, die ook moet uitgroeien boven de kalverliefdes
van de Boeket-reeks, heeft aan heel wat verplichtingen te voldoen om als ‘volwassen
en volwaardig’ (lees: als literatuur) te kunnen gelden. De romans van Boeli waren
dit ongetwijfeld keer op keer. Zo ‘volwassen’ zelfs, dat zij in hoofdzaak ouderdom
en dood, evenals afkomst, zonder glimlach onder ogen zagen. Hun nauwelijks
verbloemde metafysische bekommernis maakte ze voor sommige lezers zelfs
bijzonder aantrekkelijk.
In Het teken van Jona evenwel valt op, dat reeds op de eerste bladzijde een
opgewekte samenvatting staat van de diepst gelegen paradoxen die Van Leeuwen
in de mentaliteit van de Curaçaoënaars bespeurt en dat wat later in de roman toch
weinig blijkt te verschillen van de Zuid-Amerikaanse creoolse: een algemene
paranoia, verwoord met de leuze: ‘You'd better smile when you call me a son of a
bitch.’
In zijn columns, bewust op een eenvoudiger publiek gericht dan zijn laatste roman,
blijkt zelfs elke zweem van ironie of sarcasme afwezig en is Boeli's op een glimlach
lijkende grimlach of grijns een big smile geworden. Vooral wanneer hij boven de
plaatselijk vastgeroeste waarheden uit, universele en bijna kosmische ‘losstellingen’
poneert, zoals: ‘Socialisten zijn mensen die anderen gelukkig willen maken door ze
ongelukkig te maken’. Inderdaad, pace Vader Drees en de Kok die vandaag zijn
hutspot nastooft. Wie lacht niet luidkeels mee?
Want van Leeuwens omnivore geest, zijn door ervaringsjaren hoogontwikkeld
ontdekkersinstinct en synthetisch vermogen - allesbehalve dat
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van ‘een bekende straatfilosoof’ zoals hij zichzelf kleinerend noemt - brengt hem
haast bij elke gedachtenvlucht al mijlenver buiten zijn eilandelijk woongebied. Met
verrassende associaties komt hij gedurende enkele momenten terecht in de meest
veraffe oorden, de zonderlingste kengebieden, de onwaarschijnlijkste tijden. Wie
zal het hem dan kwalijk nemen dat hij met deze beweeglijkheid soms ook koketteert?
Zolang hij dit doet ‘met een relativerende glimlach’?
Het spreekt vanzelf dat het subjectieve verhaal, de persoonlijke zielegang van
de auteur die - iets anders dan in zijn vroegere romans - ook in de objectief bedoelde
beschrijvingen uit Het teken van Jona verweven zit, in de opstellen van Geniale
Anarchie totaal ontbreekt. Kennelijk met opzet en terecht erbuiten gehouden. Zelfs
daar waar de columnist rustig zichzelf ten tonele voert, gebeurt dit niet meer als de
al of niet verheimelijkte ‘ik-Boeli’, maar - en dit is juist het typisch-journalistieke - als
een ‘ik-jullie’. En dan zonder vereenzelviging met het gangbare krantenlezerspubliek,
maar met een boven zichzelf uittillen van dat publiek. Dat hij daarbij haar
opnamecapaciteit overschat (net als die van de geen Papiamentu kennende lezers
in Nederland) is bij zijn werkwijze haast onvermijdelijk. Maar welke literator die
zichzelf respecteert, schrijft niet bij voorkeur, net als Stendhal, ‘for the happy few’?
Anders dan bij het knapste verslag van een groot ongeval of de op fluistertoon
meegedeelde inside-dope van een politieke rel, de opgeblazen roddel of het
centen-gehannes dat hier voor staatkunde ‘doorgaat’, krijgt in dit geval de
krantenabonnee, aangenomen dat hij zorgvuldig weet te lezen, veel meer
waar-voor-zijn-geld. Hij krijgt ‘nieuwe’ gedachten, en deze in gecondenseerde, thans
ook geconserveerde vorm. Hij kan er nog lang op na-teren; de bundeling bewijst
het, nu de kranten al sinds jaar en dag door de vuilnisman zijn meegenomen.
Enkele van de columns herinneren mij aan het soort ‘Witzen’ die Christian
Morgenstern voor zijn Palmström bedacht: ze werken pas na veel uren, en menigeen
hoort ze met verveling aan, om dan opeens, midden in de nacht, ze dóór te hebben
‘selig lächelnd wie ein satter Saügling’. En wat anderen er ook aan diepzinnigs van
mogen denken, voor mij staat vast dat de oorsprong van dit alles valt te zoeken in
Boeli's onsentimenteel begaan-zijn met het lot van de underdog op het eiland dat
zo geheel en al het zijne werd, ofschoon nooit kritiekloos aanvaard.
Deze deernis, reeds in zijn eerste romans aanwezig, maar toen nog vermengd
met de foltering van persoonlijke gewetensvragen, bevrijdt zich tenslotte van het
persoonlijke (dat zijn uitweg vindt in Sjon Boeli's practisch opkomen voor de
‘vernederden en onderdrukten’ en de daadwerkelijke hulp die hij hun biedt) en wordt
hier een nuchter waarnemen, een
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geestig vaststellen met provocerende formuleringen en een objectief aan de kaak
stellen. Dit doende met de moed die voorkomt uit het goed geweten van iemand
die in alle oprechtheid kan zeggen: ‘Ik praat en schrijf niet alleen, maar ik doe ook
wat voor jullie’. Het tegenwoordig zo veelbesproken ‘engagement’ valt, alle kritikasters
ten spijt, niet in de schrijfdaad te zoeken of in de creativiteit, maar uitsluitend in de
leef-daad, op het sociale vlak, - in Ruusbroec's bordje soep aan de arme, waarvoor
hij alle extases aan zijn blote hiel lapte. Onwillekeurig dwingt zich hier een associatie
aan mij op met ‘die andere Van Leeuwen’. Ja, met die verwaande kok van het
klooster waarvan de zalige Ruusbroec prior was, de lekebroeder Jan van Leeuwen
die blijkens zijn enkele geschriften, welke een onvervreemdbaar deel uitmaken van
de officiële Nederlandse letterkunde, zo lustig erop los kon schelden en van zijn
hart geen moordkuil maakte. Al was hij, in tegenstelling met zijn huidige naamgenoot,
zo Roomskatholiek als wat, hij kon reeds een goede zes eeuwen geleden in even
scherpe als geestige termen fulmineren tegen ‘droncken paepen’ en andere
uitwassen van de Moederkerk, als Boeli wanneer hij zijn dag heeft. Om hun nomen
moet je maar komen. Dit als allerlaatste ‘terzijde’ die ik mij veroorloof.
Natuurlijk is Boeli wel zo wijs om wanneer het hem zint het Paapse appeltje tot op
zijn voze klokhuis te schillen, dit nooit te doen in een Antilliaanse context, dus
allerminst in een plaatselijk dagblad, maar liever in het min of meer gefingeerde
Balboa, waar ‘duizenden realiteiten naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat ze
elkaar behoeven uit te sluiten.’
Deze veelzeggende uitspraak geldt, meen ik, voor heel zijn kijk op de wereld en
daarom bij al wat hij verzwijgt, ook voor zíjn visie op Curaçao. Wetend dat de
paradoxale levensbeschouwing die hij in Het teken van Jona in beeld brengt, voor
de gemiddelde krantenlezer onverteerbare kost is, dist hij in zijn columns slechts
een gefiltreerd afkooksel daarvan op, klaargemaakt voor plaatselijk gebruik op het
eilandje dat hij lijfelijk bewoont en om tal van redenen liefheeft, maar toch zo volledig
ontvlucht in zijn kunstenaarsdromen. Hij kent tenslotte zijn Papiaheimers beter dan
wie ook.
Het spreekt vanzelf dat een gewetensvol auteur, ook wanneer hij in zijn
dagbladpublicaties allerlei krasse uitspraken doet, deze heeft te ondersteunen, zoals
niet te bewijzen. Van Leeuwen doet dit dan ook; alleen niet meteen, maar met
allerhande van artikel tot artikel aangedragen materiaal. En dan is het amusant te
ontdekken hoe hij inderdaad diverse ‘realiteiten’ van week tot week naast elkaar
laat bestaan, terwijl zij elkaar eigenlijk uitsluiten, zodat het ene gegeven juist het
andere opheft zodra men overgaat tot ‘logische’ gevolgtrekkingen uit het totaal.
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Neem uit de vele voorbeelden die ik hiervan aantrof, meteen al zijn eerstebeste
‘spoof’ op de pseudo-ontwikkeling van de eilandelijke politico's, die overigens weinig
verschillen van het parlementair gebroed in andere post-koloniale (en ook Europese)
landen. Hiermee geeft onze columnist stellig ‘een verhelderende visie op zijn
geboorte eiland’, volgens de aanprijzing van zijn Hoofdredacteur. Deze visie wordt
door Boeli nog aangescherpt in zijn daaropvolgend voorspel van een vergadering
van de Eilandraad ‘die slangenkuil waar het politieke gif werd geloosd’. Maar juist
deze ‘realiteit’ gebruikt hij tevens om een glimp te tonen van de puurste inspiratiebron
voor zijn romans: het deerniswekkend bestaan van de underdogs, de sociaal
veronachtzaamden, de ten onrechte verachten beiderlei kunne. Maar zulke
tegenstellingen raken vaak met elkaar in tegenspraak.
Enerzijds zegt hij dat op zijn kleine eiland alle kwesties groot zijn, anderzijds stelt
hij vast dat men op Curaçao beschikt over een ‘onnavolgbaar talent om een
chaotische situatie te creëren’, maar ook dat men daar leeft onder ‘de terreur van
het woord en de dictatuur van de ogen’. En dit nog wel tijdens ‘de opera bouffe
waaraan wij ons leven verdoen’. Toch verklaart hij dat zijn eiland hem het gevoel
geeft ‘in het centrum van het heelal te staan’. Naar zijn zeggen blij dat de bankiers
geen bal snappen van zijn vorige boek, schrijft hij desondanks in de krant juist voor
dit soort lieden en consorten. Zoek het maar uit, of liever naar iets anders.
Ja, zijn actieve belangstelling voor zowel de vrouwelijke als de mannelijke
berooiden en ontrechten komt in deze artikelen sprekender tot uitdrukking dan in
zijn romans. Hier meer als een tussenvorm van zijn engagement, die niet alleen
historisch of anecdotisch tot uitdrukking komt, maar bovenal geactualiseerd,
filosofisch bespiegeld en met zelfironie betheoretiseerd wordt. Zijn inleving wordt
soms, naar mijn gevoel, echter wel wat al te driest (net als door Jan van Leeuwen
tegenover Meister Eckhardt) veralgemeend tot definitie of attributen met uitgesproken
categorische geldigheid. Zo fixeert Boeli het bijzondere, misschien alleen maar
schilderachtige van ‘de’ Curaçaoënaar tegen een achtergrond van alle andere,
opzettelijk kleurloos gehouden bevolkingsgroepen, - zelfs van zulke naburen als de
Arubanen. Alsof Betico Croes, hij ruste in vrede, geen ‘geniale anarchie’ (volgens
Van Leeuwen's taalgebruik) als hoofdkenmerk vertoonde. Of verstaat hij onder
‘anarchie’ niet zoals de meesten ‘vijandigheid aan elk gezag, orde of wet’, maar
veeleer een ‘Geist der stets verneint’, geboren uit skepsis of agnosticisme? Maar
ik wil niemands pleitbezorger zijn; mijn hart zonder land houdt zich buiten alle partijen,
niettemin wetend dat ook de vredelievendste anarchist weleens een vuist moet
maken.
Hier roep ik mijzelf een halt toe. Want voor niets ter wereld zou ik wil-
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len dat mijn close reading van Van Leeuwen's schrifturen in een Willem Kloos-reading
ontaardt en ik hem op de korrel neem vanwege zijn spitse en paradoxale, maar
niettemin gemoedelijke en mij dierbaar geworden Boulitades. Het is immers in zijn
columns telkens ‘eventjes lachen’ of ‘zachtjes grinniken’, met een kleine schrik hier
en daar, een ingehouden ‘koest!’ tegen de vervloekte logica en ook wel een
dichtgeknepen keel af en toe. Maar toch, de tederheid waarmee hij in Het teken van
Jona een uitgehongerd teefje uitbeeldt, dat gevoed door een bedelaar omzichtig
achteruitloopt, dit ontroerend staaltje van zijn ‘universeel’ engagement blijft je toch
langer bij dan hetgeen hij in zo'n krant bijwijlen uit het hart en niet alleen uit het brein
prijsgeeft.
Nu moet ik ook maar een eind maken aan dit al veel te lange opstel, ofschoon
mij nog tal van opmerkingen terzake door het hoofd spelen, zoals mijn volledige
instemming met Boeli's onbewezen stelling dat zijn medeeilanders ‘de beste
bulldozerbestuurders ter wereld zijn’. Want juist zo'n ‘losse’ bewering als deze is
voor mij bewezen door het feit dat ik al jaren her, helemaal op Ellesmere Island
(nabij de magnetische Noordpool) een forse negroide man aantrof, rijdend op een
bulldozer, de enige die tientallen mijlen ver in de omtrek te zien was. Mijn met de
plaatselijke werkzaamheden bekende begeleider wees mij hem aan met de woorden:
‘'t Is een mede-westindiër van je, praat maar met hem’. En toen ik een Tobagonian
verwachtend, meteen gevolg gaf aan zijn suggestie (‘Mr Livingstone I presume ...’)
bleek deze highly displaced person ... een Curaçaoënaar te zijn, die bij mijn stuntelig
‘Com ta bai aki, mi sjon?’, zo verrast opkeek alsof hij het in 't noorderlicht hoorde
donderen.
Ben ik met al het voorafgaande niet op weg geweest argumenten aan te dragen
tegen al dat ‘kloosrieden’ en voor er maar op los te genieten van wat je leest, er
voor zorgend om van literatuur niet literatureluurs te worden? Hoewel ik Boeli van
Leeuwen maar twee keer in mijn leven sprak en nooit met hem correspondeerde
(maar wat hóór je zoal niet op Curaçao van je mede-schepselen) meen ik hem door
zijn werk beter te kennen dan menige oude vriend, en telkens weer beter door elke
nieuwe publicatie van zijn hand. Niet in de laatste plaats ook door zijn ‘journalistiek’.
Het is van belang geweest dat hij ook in een dagblad zijn zegje ongehinderd (naar
ik hoop) en sans gêne heeft mogen zeggen en die schijnbare eendagsvliegen
tezamen liet uitzwermen als een vlucht leeuweriken. Hij deed zowel het een als het
ander als een Bevrijde, een van de zeer weinig werkelijk geëmancipeerden die
daarginds in de schaduw van de divi-divi's en de wayaka's rondlopen. Niet zonder
zelfzucht wens ik hem toe: Nog vele ‘werken en dagen’, zoals Hesiodos het terecht
noemde.
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Met excuses nog dit postscriptum voor Boeli persoonlijk:
Ik vraag mij af of het tot jou, groot bijbelkenner, is doorgedrongen dat Jezus
(volgens Joh. 8:6-8) de enige woorden die hij schreef, tweemaal achtereen ‘in de
aarde’, dat is dus in het zand schreef en ze klaarblijkelijk meteen weer uitveegde
voordat een ander ze las? Niemand kwam te weten wat hij schreef, alleen wat hij
overal zei, en waarlijk niet fluisterend. Anders zou Jan, zijn boezemvriend - de
zorgvuldige stenograaf van onder meer de lange Avondmaalsrede - toch stellig zo'n
unieke maar vergankelijke, want letterlijk laag-bij-de-grondse uiting hebben
vastgelegd. Ra-ra, wat kon Jezus dan geschreven hebben? En waarom zelfs die
paar woorden onttrokken aan andermans blik, aan het ogenblik, ergo aan de fictie
‘tijd en plaats’?
Arme wij, die de onze ‘per duizend’ schrijven, niet eens in de aarde, maar in
stromend water, de stroom des tijds. Altijd misplaatst, omdat de tijd aldoor je
geschreven plaats ontvoert. Binnen de Dedekindse kloof in onze levenslijn dan maar
lachen als de bekende boer die kiespijn heeft? Niettemin, met ‘werken en dagen’
moeten wij het maar doen, kompai! En hopen dat het geen ‘monsieur le bourreau’
moge zijn, die wij vragen om ‘encore un instant’.
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Wim Rutgers
Het poëtisch debuut van Boeli van Leeuwen
‘Horizontenogen onder strooien hoed ...
... zwenken zoekend door het leven’

Op Curaçao blijft niets verborgen. Dat Boeli van Leeuwen niet debuteerde met zijn
intussen zo bekend geworden romans, maar al veel eerder poëzie en proza
geschreven èn gepubliceerd had, was in beperkte kring bekend; maar het lukte
maar steeds niemand dit vroege literaire werk in handen te krijgen. Boeli wilde er
ook eigenlijk niet meer van horen, zodat ik nogal verrast was toen in Geniale anarchie
(1990) dit vroegste werk wèl bij zijn bibliografie werd vermeld. Het als ‘bijbelse
episoden’ aangekondigde De Mensenzoon dook een paar jaar geleden inderdaad
op, maar de gedichtenbundel Tempels in Woestijnen bleef onvindbaar. Daardoor
misten we èn Boeli van Leeuwens debuut èn zijn enige poëziebundel.
Zelfs de alom speurende blikken van ex-U.N.A.-bibliothecaris Maritza
Coomans-Eustatia ontdekten geen enkel spoor. ‘Die poëzie krijg je nooit te pakken,’
zei ik. We hadden afgesproken dat als zij ooit de debuutbundel zou vinden, ik er
iets over zou schrijven in de door haar uit te geven bibliografie. Op een sombere
dag in januari verscheen dan toch het licht. Maritza duikelde een exemplaar op!
Wat hierna volgt is de tweede helft van onze afspraak.
Schrijven is zowel gave als vak. Dat weten we uit het vroeg-conventionele
poëziedebuut Heimwee (1918) van Cola Debrot en het zwakke proza van Pierre
Lauffer in zijn eersteling Carmen Molina (1942). Ook de groten moeten eens en
ergens beginnen. Cola Debrot debuteerde op zestienjarige leeftijd, Pierre Lauffer
was al 22 jaar, Boeli van Leeuwen op zijn beurt naderde zelfs de 25 toen augustus
1947 zijn Tempels in Woestijnen gedrukt werd. Schreven Debrot en Lauffer hun
eerstelingen angstvallig onder pseudoniem, Van Leeuwen vermeldde zijn naam
vrijuit op het kaft, zij het in heel bescheiden cursieve lettertjes onderaan. Alle drie
publiceerden zij in eigen beheer, naar we mogen aannemen in kleine oplaag. Het
gevolg is dan ook dat Carmen Molina zeldzaam is, Heimwee nagenoeg alleen in
het museum te vinden is, en van Tempels in Woestijnen gewoonweg nauwelijks
meer exemplaren bestaan.
Na dit soort overwegingen ben ik (eindelijk) nieuwsgierig aan het lezen
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geslagen. Niet zoals de belangstellende lezer de bundel in 1947 bekeken zal hebben,
maar al op voorhand met de kennis van het gerijpte werk van later datum als bagage.
Het is dus een lezen van een debuut in het licht van de latere literaire ontwikkeling
- dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Een eerste verkenning door middel van bladeren
en vluchtig lezen verraadt direct al een zorgvuldige compositie van de bundel als
geheel. Het eerste gedicht is een titelloos kwatrijn, de overige gedichten hebben
alle een titel, die voornamelijk twee onderwerpen betreffen: diverse aspecten van
Boeli van Leeuwens geboorte-eiland Curaçao en ervaringen uit de Tweede
Wereldoorlog in Europa. Beurtelings worden ze beschreven; in zes gedichten in de
vorm van vrijgevolgde Italiaanse sonnetten, in twee gedichten zonder strofe-indeling
en zonder eindrijm.
De bundel begint met ‘ik ben zoals ik ben’ en eindigt met een gedicht dat de titel
‘God’ voert. Tussen dat begin- en eindpunt, die ‘ik’ en ‘God’, lezen we over het
sterven van de grootmoeder, visionaire herinneringen aan soldaten, de tropennacht,
luchtgevechten, oorlog, Otrabanda, en het lange gedicht ‘Isla di Makwakoe’. Als we
de gedichten op volgorde bekijken, zien we dus binnen die eerste ruime cirkel een
aantal binnencirkels ontstaan, bijvoorbeeld de spiegeling van het tweede gedicht
met het voorlaatste. Zoals de blinde, tachtigjarige, perkament-tere ‘moeder van mijn
moeder’ zich na haar verdriet bij de ik-kleinzoon geuit te hebben (de porceleinen
schouders schokken als ze schreit) aan de dood overgeeft, wordt prachtig ontroerend
beschreven:
Hooghartig reikt deze aristocraat
De schuwe dood haar tere hand;
Een vorstin wordt niet gedwongen maar zij gaat.

Dit gedicht omtrent dit bijzonder sterfgeval wordt in het slot-terzet naar een algemene
sententie verwijd, tot de natuurlijke levenskringloop van dood en leven als elkaars
1
opvolgende en bij elkaar horende cirkelgangen, die we moeten aanvaarden.
De gedichten daarna gaan voornamelijk over andere mensen in de derde persoon
beschreven, zoals soldaten, krankzinnigen, negerinnen, vissers enzovoorts, tot het
voorlaatste gedicht weer een ‘ik’ beschrijft. Dat is het lange gedicht ‘Isla di Makwakoe’
dat vol gevoelens van donkerte en angst tijdens het invallende avondduister begint,
maar in de ochtend, in de zon en het prille licht van de ontwakende natuur eindigt.
Als je dat eenmaal ziet ben je natuurlijk verloren, want dan wil je doorgaan met
cirkels trekken. Welnu, het centrale (vijfde) gedicht is het beklemmende
‘luchtgevechten boven een krankzinnigengesticht’. Dit centraal geplaatste gedicht
wordt geflankeerd door een gedicht over een prachtig-zwoele troepennacht en de
afschuwelijkheden van de oorlog. Om
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die twee gedichten heen, maar in omgekeerde volgorde, zien we opnieuw
oorlogsherinneringen en het fel-intensieve leven in Otrabanda. Dit lijkt me voldoende
om te spreken van een doordachte opzet, die de lezer tot een sterk gesloten structuur
en tot tegenstellingen tussen de Europese oorlog en Curaçao, tussen dood en leven,
tussen ‘ik’ en God dwingt te concluderen.
Schematisch weergegeven, krijgen we dan het volgende suggestieve beeld:

Toch is er geen volstrekte geslotenheid in dit ‘zoekend zwenken’ (de uitdrukking
komt in het gedicht ‘God’ voor) want van negatief gaan we naar positief, van dood
naar leven, van ‘ik’ via ‘zij’ naar ‘wij’ in het slotgedicht, van ‘ik’ naar God.
Een bundel die zo door-gestructureerd is, mag alleen al daarom als een sterk
debuut gelden.
Laten we vervolgens eens naar enkele gedichten en daarvan het taalgebruik in het
bijzonder kijken.
In ‘Soldaten’ zit de dichter in het water te staren en ziet in zijn dromen als in een
visioen ‘een rij soldaten’. Hij verbindt dan het kleinste detail als een zoutkristal met
het totaal van het heelal:
In ieder vonkenspattend zoutkristal
Is opgezogen tot onsterflijke bewaarheid
Het bloed dat in ruimten dampt van het heelal

De dichter beschrijft Curaçaose beelden van de zoele, zwoele tropennacht als
De schurftige kokosstammen met verziekte huid
Kreunen in de dorre grond van dorst.
Het landhuis, een verlaten bruid,
Droomt hooghartig boven krullengeborduurde gevelborst.

In ‘Oorlog’ wordt de verwoesting door brand beschreven van kathedralen, waarin
madonna-beelden en Christus verbranden, de soldaten zijn ge-
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sneuveld in het veld, maar in de huizen baren vrouwen hun kinderen die de echte
lijders in deze apocalypse zijn:
De grote smart, de martelende angst, mijn God,
Dat zijn de kinderen, en nooit is mijn hart hersteld
Van deze pijngesperde monden
En de tranen op mijn lamgeslagen hand.

In ‘Otrabanda’ weer een geheel andere stemming. In de stegen komen we de
bewoners in de avondschemering tegen:
Uitgelaten negerinnenlach en spitse oerwoudborsten;
Chinezenvrouwtje, aristocratisch, breekbaar teer
(...)
Bruine vissers, horizontenogen onder strooien hoed
(...)
Stad van donkere tevreden mensen,
Kinderen van licht en stank;
Kan een sterveling een rijker leven wensen?

Deze paar voorbeelden geven een illustratie van het taalgebruik en de dichtvormen
die Boeli van Leeuwen hanteert, waarbij we ons wel bewust moeten zijn dat de
(jonge) auteur deze bundel in 1947 publiceerde. Zowel het taalgebruik in zijn
onalledaagse maar in de poëtische conventie passend geachte woordkeus, de soms
ingewikkeld-gewrongen zinsconstructies ten behoeve van metrum en rijm, als de
kijk op de gekleurde Curaçaose mensen doen nu gedateerd aan. Het wordt duidelijk,
eigenlijk wel pijnlijk duidelijk, dat Boeli van Leeuwen ook literair ‘schoolgegaan’ is
voor hij begon te schrijven.
Maar er zijn ook prachtig-gave gedichten bij. ‘Moeder van mijn moeder’ zou ik
grafisch willen weergeven omdat in dit mooi-ontroerende sonnet de vers-lengte door
middel van langer-korter-langer in de eerste drie strofen het laatste flakkerende
leven volgens mij visualiseert; in de laatste terzine met haar steeds korter wordende
verzen is het ook met het leven van de grootmoeder definitief afgelopen: vorm en
inhoud spiegelen elkaar. De ontmoeting met de dood, die grootmoeder komt halen,
krijgt ook ritmisch een sterke spanning, want een overwegend jambisch metrum in
de eerste terzine slaat om in een trocheïsch in de laatste.
Met beeldspraak en stijlfiguren is de debutant niet karig geweest. We komen
veelvuldig enjambement, alliteratie, klankherhalingen als binnen- en eindrijm,
wisselde metra, asyndetische en als-vergegelijkingen, antitheses, personificaties
en een stapeling van schilderende bijvoeglijke naamwoorden tegen. Deze vorm is
al ‘barok’ met al zijn overdaad en snelle wisselingen, zoals van het latere proza zo
vaak beweerd wordt. We vinden in deze bundel al dezelfde bijbels-geïnspireerde
taal die later permanent zal blijken.
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Opvallend is het lange gedicht ‘Isla di Makwakoe’ dat met zijn 118 verzen niet minder
dan zes van de vijftien pagina's opeist. In tegenstelling tot de andere, kortere
gedichten is het episch van karakter (evenals het 41 verzen tellende ‘Oorlog’). Het
veelvuldig gebruik van enjambementen versterkt deze vertelstijl. De 118 verzen
tellen slechts veertig zinnen. Dat levert dus gemiddeld ongeveer 3 verzen per zin
op, met enkele keren uitlopers tot vijf of zes verzen, zodat we de zinslengte niet
uitzonderlijk kunnen noemen.
Het is avond in de baai (de Sint Jorisbaai) als de vogels zich een nachtelijke
rustplaats zoeken. Met het afnemen van het licht groeien de geluiden en tonen de
cactussen en mangroven hun donkere silhouetten tegen de avondlucht. Vissers
varen 's nachts ‘snel met afgewende hoofden’ aan het eiland in de baai voorbij. Er
is immers die ‘sage’ van die visser, ‘dronken door gekropte jeugd’, die ooit juist hier
zijn netten uitwierp, ongekend veel ving, maar sindsdien krankzinnig werd? En van
de ‘rusteloze ziel’, een blanke piraat, die na een leven vol moorden op heren,
priesters, vrouwen en een slavenjager, tenslotte door Duivel, God en Degen verlaten,
door het Noodlot tussen de rotsen gebonden, zijn ‘vloek gesproken heeft op komende
geslachten’?
Toen Satan hem verliet, God en degen
Zijn leven aan het noodlot overdroegen
Bonden zij hem tussen rotsen, waar hij in nacht zijn bede zond
Naar vloek en hoon voor komende geslachten.

In dit Danteske oord van onheil verblijft de ‘ik’ zo vernemen we als we op de helft
van het lange gedicht zijn,
Naakt stond ik aan de kusten en ik zag hoe krachten
In de verte trilden op het glins'rend zwarte vlak
En aan mijn harte trokken duizend machten.

Hij gaat in het water van dit onheilspellend geheimzinnige oord:
Om mij sloot het water als een koele deken tot druipend
Van parelende druppels ik op de scherpe randen klom

Waar de volkse vissersmond beeft en vreest, bevrijdt de ik zich in dit reinigende
bad:
De eerste mens was ik, de laatste, gedoemde en bevrijde,
Die alle levens had geleefd en nog niet was geboren.

In een visioen beschrijft hij dan dood en leven: ik zag tempels in woestijnen ... Deze
formule ‘ik zag’ wordt een aantal keren herhaald en gevarieerd met ‘ik hoorde ...’
Het begint te regenen - het is dit hemelwater dat de ‘ik’ andermaal wast - en het
wordt ochtend. Dat betekent het begin van een stralende nieuwe dag, waarop de
baai zich feestelijk tooit met zijn blauwe water, en
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de prachtig purperen ochtendhemel en de opkomende zon die de nachtelijke
angstfantomen verdrijven. De vogels worden wakker, hagedissen koesteren zich
kleurrijk in de zon, de kolibri trilt voor een witte bloem, de wind laat de bomen sierlijk
dansen ...
Met de zin:
Geen zonde en gedachte kan voor lange tijd bestaan
In deze zonnegloed, die wondere kristallen
Op mijn slapend lichaam achterlaat

eindigt dit gedicht als een doop tot hernieuwd leven, een loutering, een genieten
van het schone van de levende natuur. Zeer nadrukkelijk slaat de aanvankelijke
sfeer van avondlijke duisternis en angst om naar een volkomen gerust zijn op een
prachtige jonge ochtend in een idyllische natuur. Die tegenstelling wordt gesteund
door de werkwoordstijden. De natuurbeschrijving aan het begin is in de
tegenwoordige tijd, de gruwelijke sage en het ‘zumbi-geloof’ staan in de verleden
tijd, evenals de nachtelijke visioenen van de ik-figuur aan het begin van de tweede
gedichthelft. Na al deze verschrikkingen eindigt het gedicht in de stralende ochtend
in werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd. Dat ondersteunt een circulaire
symmetrie die we dus ook hier weer tegenkomen.
De interpretatie van dit gedicht leidt me naar die van de totale bundel, die namelijk
een geloof zonder God predikt. We gaan daartoe de opeenvolgende gedichten nog
weer een keer na. In het gedicht over de indrukwekkende dood van de ‘moeder van
mijn moeder’ lezen we immers van geen God of ook maar één allusie op een leven
na de dood, maar wel deze profane sententie als van een natuurlijke afwisseling:
In de wenteling der dingen
Grijpen dood en leven
In elkaar als ringen.

In ‘Soldaten’ wordt gesproken over
Een erbarmelijke God, die aan de oppervlakte stormen scheert ... Zouden we dat
vreemde woord ‘erbarmelijke’ misschien nog vrij interpreterend, maar ver van de
normale betekenis, als ‘erbarmen tonende’ willen lezen, in ‘Luchtgevechten’ kunnen
we niet om de wrede Godheid heen, die vanuit de hemel sommige mensen ‘een
scheefgezakte ziel’ zendt, dus verantwoordelijk is voor het menselijke leed.
In het lange gedicht ‘Oorlog’ worden in ‘hooghartige’ kathedralen de
madonna-beelden door vuur verwoest.
En Christus glijdt van zijn verkoold symbool
Voorover in de vlammen
(...)
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De Duivelgod, voltrekker van het lot,
Stond in mijn koortsig brein, groots en onbewogen,
Tot ik in de knieën brak, mijn voorhoofd
In zijn mantel borg en de weg aanvaardde.

Waar leidt die weg naar toe? Niet naar de kerk, want de ‘ik’ ziet in ‘Isla di Makwakoe’
zijn tempels in woestijnen, ‘ik’ ziet
Een smartelijke schoot waaruit het lichaam
Van een Christus dood geboren werd

Het ik-personage kiest dan ook voor de levende natuur. ‘Ik ben zoals ik ben’ begint
het openingsgedicht en het slotgedicht begint als een finale afrekening met ‘wij
kunnen niet geloven’ en ‘de machteloosheid van een uitgeputte God’. Een godheid
die actief als levende kracht voor het welzijn van de mens zorgt en het kwaad
bestrijdt, is afwezig, wij zwenken zoekend door het leven ...
Wie het latere werk van Boeli van Leeuwen gelezen heeft zal het duidelijk zijn
dat veel facetten daarvan al in deze eerste poëziebundel aanwezig zijn. Wie dacht
bij de beschrijvingen van de Tweede Wereldoorlog en Curaçao niet aan De rots der
struikeling? En die andere, bijbelse notie van God als rots der struikeling is ook al
geheel aanwezig. Tijdens het lezen van het ‘reinigingsbad’ bij het ‘Isla di Makwakoe’
aan de barre noordkust moest ik voortdurend aan Het teken van Jona denken. Maar
er is ook een belangrijk verschil met de eerste romans. Deze poëziebundel lezen
we, zowel in zijn structurele ordening van het totaal als in afzonderlijke gedichten,
als een tocht van duisternis naar licht, van dood naar leven, van pessimisme naar
optimisme, van dreiging naar vrijmaking, van God weg naar een aanvaarden van
een natuurlijk leven. Deze levensaanvaarding bereikten de hoofdpersonages in de
vroege romans nergens, ook Schilden van leem (1985) nog niet. Elementen daarvan
vind ik pas terug in het slothoofdstuk van de laatste roman Het teken van Jona
(1988).
Boeli van Leeuwen debuteerde met een dunne poëziebundel. Waarom heeft hij
later nooit meer gedichten gepubliceerd?

Eindnoten:
1 De lezer zal ongetwijfeld mijn positie in verband met het al of niet citeren begrijpen. Ik wil geen
gedichten gaan overschrijven, maar ik zal wegens de onbereikbaarheid van de bron, wel wat
uitvoeriger citeren dan gewoonlijk.
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Aart G. Broek
Het prozadebuut van Boeli van Leeuwen: De Mensenzoon
De Caraïbische literatuur wordt gedomineerd door de beeldvorming van en de visies
uit de Afro-Caraïbische leefwereld. Hindoestanen, Chinezen, Joden, blanke creolen
1
en andere bevolkingsgroepen nemen een meer of minder marginale plaats in. Die
plaats is in de meeste gevallen voor de Joodse bevolkingsgroep een alles behalve
ongunstige, in tegenstelling tot die van de blanke creolen. Auteurs met een
niet-Joodse achtergrond treden de Joodse bevolkingsgroep en haar geschiedenis
meer dan eens (zeer) welwillend tegemoet.
In haar roman Moi, Tituba Sorcière (Noire de Salem) (1986) heeft de
Frans-Caraïbische auteur Maryse Condé het leven van de slavin Tituba aan de
2
vergetelheid trachten te onttrekken. Een leven waar betrekkelijk weinig over bekend
is en waarvan de ‘open plekken’ op ingenieuze wijze zijn ingevuld door Condé. Haar
belangrijkste aanknopingspunt zijn de processen tegen de ‘heksen van Salem’ in
1692. Een van deze ‘heksen’ waarop de puriteinse gemeente in het
Noordamerikaanse stadje het had gemunt was Tituba ‘een slavin van Antilliaanse
oorsprong die waarschijnlijk aan vodou deed’. De verklaringen die Tituba voor de
‘rechtbank’ aflegde zijn ten dele bewaard gebleven en vormen een klein onderdeel
van Condé's roman. De processen kostten het leven aan twintig personen,
voornamelijk vrouwen. Tituba wordt niet ter dood veroordeeld, maar verdween het
gevang in. Bekend is nog dat Tituba tegen het eind van het jaar 1693 werd verkocht
voor de prijs van haar ‘kost en inwoning’ in de gevangenis, haar kettingen en boeien.
In de korte ‘Historische aantekening’ die Condé aan haar roman toevoegt, stelt de
schrijfster expliciet de vraag naar de koper aan de orde en verwoordt vervolgens
haar belangrijkste drijfveer:
(Verkocht -) Aan wie? Het racisme, bewust of onbewust, van de
geschiedschrijvers heeft elk spoor van haar uitgewist. Volgens Anne
Petry, een zwarte Amerikaanse romanschrijfster die eveneens belang
stelde in (Tituba), werd ze gekocht door een wever en sleet ze haar dagen
in Boston.
Een vage overlevering wil dat ze werd verkocht aan een slavenhandelaar
die haar mee terugnam naar Barbados.
Ik heb haar een einde van mijn keuze gegeven.
Condé heeft afstand genomen van Petry's versie en heeft zich aangesloten
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bij die overlevering, zodoende het bewuste of onbewuste racisme in de
geschiedschrijving enigszins compenserend. In de roman wordt Tituba gekocht door
een Joodse koopman wiens twee schepen onder meer op Barbados varen. Deze
koopman, Benjamin d'Azevedo, heeft zijn vrouw verloren en is vader van een
negental kinderen bij haar. Er groeit al vrij snel een innige liefde tussen de ‘slavin’
en haar ‘meester’. De tekening van het geluk dat beiden bij elkaar vinden staat
lijnrecht tegenover de beschrijvingen in tal van fictionele teksten uit de Caraïben
waarin blanke mannen sexueel misbruik maken van hun slavinnen - te beginnen
bij de eerste alinea van Condé's roman:
Abena, mijn moeder, werd verkracht door een Engelse zeeman. Dit
gebeurde op een dag in 16**, op het dek van de ‘Christ the King’, terwijl
het schip naar Barbados voer. Ik was het gevolg van deze aanranding.
Van deze daad van haat en minachting.
Niet alleen ontkomt deze Joodse man onder de handen van Condé aan de rol van
onderdrukker en uitbuiter, hij krijgt in haar roman een beeld mee dat hem en de
zijnen plaatst in een positie die vergelijkbaar is met die van de uit Afrika
meegesleepte slaven. De geschiedenis van hun volken doet niet voor elkaar onder
in de ervaren gruwelijkheden en het lot van Cohen d'Azevedo is in de puriteinse
gemeenschap minstens zo afschrikwekkend als dat van Tituba: zijn kinderen komen
om in de vlammenzee die zijn huis voor korte tijd is nadat het werd aangestoken
door haatdragende puriteinen die menen Engeland niet te hebben verlaten ‘om
naast joden en negers te (moeten) leven die tieren als onkruid’.
Een dergelijke gelijkstelling komt vaker voor in de Caraïbische literatuur en kreeg
de subtielste en daardoor krachtigste ondersteuning in de roman La mulâtresse
3
Solitude van André Schwarz-Bart. Deze roman wordt afgesloten met een voettocht
van een potentiële toerist naar de plaats in de hoge heuvels van Guadeloupe waar
opstandige slaven, waaronder de mulattin Solitude, eeuwen eerder hun dood vonden.
Deze opstand en de betrokkenheid van Solitude, als ook haar leven vormen de
feitelijke roman die aan de ‘epiloog’ vooraf gaan. Schwarz-Bart eindigt met de
volgende zinnen:
Wanneer (de toerist) in de stemming is om een herinnering tot leven te
roepen, zal zijn voorstellingsvermogen de omgeving met mensen invullen
en menselijke gestalten zullen rond hem opstaan, net zoals, volgens
zeggen, de gedaanten die rondzwerven in de vernederende ruïnes van
de Joodse ghetto's in Warschau voor de ogen van andere reizigers
opdoemen.
De historie van de zwarte en die van de Joodse bevolking worden gepresenteerd
als vergelijkbare entiteiten met een bewonderenswaardige door-
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zettingsvermogen en inventiviteit waar het haar typerende representanten betreft,
terwijl de (evidente) verschillen tussen deze twee groepen terzijde zijn geschoven.
Het gegeven dat in de 20ste-eeuwse Caraïbische literatuur ontegenzeglijk de nadruk
ligt op het leven en lijden van de zwarte bevolkingsgroep geeft echter duidelijk aan
4
dat die verschillen niet worden verdoezeld. Een werk als het prozadebuut van Boeli
van Leeuwen brengt bovendien nuances aan in de beeldvorming van ‘de’ Joden in
de Caraïbische literatuur, niet in de laatste plaats zoals deze in de Antilliaanse
literatuur van dat moment naar voren was gekomen.
In de in eigen beheer uitgegeven De Mensenzoon (1947) treedt Van Leeuwen in
discussie met vigerende opvattingen over - wat hij zelf in het voorwoord tot het
eigenlijke verhaal noemt - ‘het kernpunt en tegelijkertijd de grootste vraag in het
Nieuwe Testament (...): Waarom moest Judas Christus verloochenen?’. Op zich is
deze preoccupatie met een andere tekst geen uitzonderlijke handelwijze. In feite
vormen alle Caraïbische literaire teksten tesamen een meer of minder felle,
onderlinge woordenwisseling, maar ook een pennestrijd met scribenten van
niet-literaire teksten en met auteurs en hun geschriften van buiten de regio.
Condé geeft in haar nawoord onomwonden te kennen met haar roman de
gerechtelijke scribenten uit de 17e eeuw en de talrijke historici daarna terecht te
wijzen, geeft te kennen dat Anne Petry's invulling van Tituba's levensloop alles
behalve de hare is en plaatst met name kanttekeningen bij de literaire aandacht
voor de processen rond de ‘heksen van Salem’ in Arthur Millers The Witches of
Salem, waarin het lot van de blanke heksen centraal staat.
Van Leeuwens concentratie op een Bijbelverhaal en de interpretatie daarvan is
evenmin als zodanig uitzonderlijk voor de Caraïbische literatuur. Verschillende
auteurs uit de Caraïbische regio hebben één of meerdere personages uit de Bijbel
en hun wederwaardigheden als uitgangspunt genomen voor een nieuwe interpretatie
van en een verhelderende visie op die Bijbelse figuren en hun handelen, èn als
structurend element voor hun eigen roman. Brother Man (1954) van de Jamaicaanse
auteur Roger Mais en Ti Jean L'Horizon van Simone Schwarz-Bart zijn dergelijke
5
romans die ook buiten de regio grote bekendheid genieten. De vijf romans van Van
Leeuwen zijn verder evidente voorbeelden van de be- en verwerking van Bijbelse
motieven in de Caraïbische literatuur. De Mensenzoon wijkt echter belangrijk af van
deze specifieke vorm van ‘intertextualiteit’: een Bijbelse figuur of gebeurtenis speelt
niet een meer of minder belangrijke rol op de achtergrond van het feitelijke verhaal
dat de roman vormt, maar een reeks van belangrijke Bijbelse gebeurtenissen wordt
herschreven.
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In de vooroorlogse Antilliaanse literatuur, i.c. die tussen circa 1918-1938, werd in
de Papiamentstalige literatuur de Afro-Curaçaose bevolkingsgroep een centrale rol
toebedeeld. In het werk van Willem Kroon, Manuel Fray, Minguel Suriel, Emilio
Davelaar, José Kleinmoedig en anderen krijgt deze grote, overwegend
rooms-katholieke groep positief waarderende aandacht waar het haar potentiële
mogelijkheden om sociale veranderingen in het licht van het Katholicisme betreft,
6
te bewerkstelligen. De blanke élite speelt in deze literatuur een uiterst marginale
rol.
Die élite, in het bijzonder haar vermeend hoge sociaal-culturele prestaties in de
19de eeuw, wordt daarentegen in het Spaanstalige werk van de Curaçaoënaar John
de Pool met een dikwijls ongebreidelde bewondering ten tonele gevoerd. Met name
in diens memoires Del Curaçao que se va (1935) en de novelle El primer chispazo
de genio (1937) plaatst De Pool een lange reeks van eminente Joodse
representanten uit die Curaçaose élite in de schijnwerpers en op een voetstuk om
7
door allen bewonderd te worden. Mordechay Ricardo, een Joodse advocaat en
later procureur van Curaçao, is, in de ogen van De Pool, een dergelijk lichtend
voorbeeld.
Op Curaçao vond de onafhankelijkheidsbeweging ook haar eerste
beschermheer, de rechtschapen en edele advocaat dr. Don Mordechay
Ricardo, die heden onbekend en vergeten is. Hij heeft Bolívar en zijn
kameraden onder zijn hoede genomen en in feite heeft hij de landen die
later door zijn protégé zijn bevrijd verplicht tot eeuwige dankbaarheid.
Zijn stoffelijk overschot heeft het recht om vereerd te worden in het
Nationale Pantheon [in Caracas, AGB], dat immers door ‘Het Vaderland
aan zijn Grote Dienaren’ is gewijd (El primer chispazo de genio, p. 72).
Een Joodse man als voorbeeldige bewoner van zijn eiland, als voorbeeldig
vertegenwoordiger van zijn generatie en die welke na hem komen.
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog worden representatieve voorbeelden
uit twee Curaçaose groepen naar voren geschoven. Achter het specifieke
Papiamentstalige werk wordt rond 1937 een punt gezet, waarmee het aangegeven
ideaal zoals belichaamd door de Afro-Curaçaose ‘helden’ van het toneel verdwijnt.
Het werk van De Pool staat dan juist aan het begin van een tot nu toe durende
belangstelling en gunstige beoordeling, een positief waarderende visie op de Joodse
bevolkingsgroep met zich meedragend.
Het heeft de Joodse bevolkingsgroep uit de Caraïbische samenlevingen niet
ontbroken aan welwillende literaire aandacht. Zowel in het licht van een dergelijke
bejegening in de hedendaagse Caraïbische literatuur als van die in de Antilliaanse
literatuur die voorafging aan de publikatie van De Mensenzoon neemt Van Leeuwen's
verhaal een bijzondere plaats in. Ener-
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zijds doordat de auteur een zeer directe confrontatie aangaat met een stukje uit de
Joodse geschiedenis - in plaats van de frequenter voorkomende indirecte verwerking
(de bijzondere vorm van ‘intertextualiteit’ waarover hierboven werd gesproken) -,
anderzijds door de bewondering voor het Joodse verleden bij te stellen.
Het feitelijke verhaal dat de titel De Mensenzoon meekreeg - waaraan, zoals reeds
opgemerkt, een voorwoord vooraf gaat - wordt gevormd door vier gedeeltes. Onder
de respectievelijke hoofdstuktitels van ‘Avondmaal’, ‘Judas’, ‘Pilatus’ en ‘Lama
Sabachtani’ tracht Van Leeuwen in de verhalende tekst de door hem cruciaal geachte
vraag ‘Waarom moest Judas Christus verloochenen?’ te beantwoorden door de
fragmenten uit de evangeliën van vier discipelen tesamen te brengen en te
herschrijven. In dat voorwoord geeft Van Leeuwen expliciet te kennen een antwoord
in de richting van ‘Judas als verrader, handelend uit jaloezie, wraakzucht en/of
hebzucht’ zondermeer ‘absurd’ te vinden. Evenzo expliciteert de auteur zijn antwoord:
Judas heeft hem niet verkocht of doelbewust willen vermoorden. Zijn daad
was een lotsdaad en hij heeft net zoo min schuld aan zijn eigen handeling
als ieder ander. De hypnose die hij onderging bij de woorden ‘Alwie ik de
bete broods, na ze ingedoopt te hebben, zal aanreiken, die zal mij
verraden’, lag als een ban op zijn handelingen, [accentuering toegevoegd,
AGB]
In het verhaal komt het accent echter niet uitsluitend op Van Leeuwens persoonlijke
opvatting te liggen, maar wordt de gedachte aan verraad langzaam maar zeker opzij
geschoven voor die van een - zeer noodzakelijke - lotsbepaling.
De gedachte aan het verraad speelt de antagonisten van Jezus voortdurend door
het hoofd: zijn discipelen tijdens het laatste avondmaal, Judas met de ‘rinkelende
zilverstukken’ van de hogepriester en oudsten op zak, Pilatus voor de Joodse meute
die Jezus' dood eisen. De verteller schuift echter consequent de lotsbepaling naar
voren om de dominante interpretatie van Judas' gedrag (en die van zijn indirecte
handlangers) te ondermijnen.
De vervulling van het schrift, het onafwendbare, was nabij en achter zijn
gesloten ogen zag (Jezus) in een klaar licht het komende.
(...)
Deze (d.i. Judas) had Jezus lief en (Jezus) voelde in het onbewogen
aannemen van zijn woorden (door Judas) de heftige smart voor de
vervulling van het lot.
(uit het hoofdstuk ‘Avondmaal’)
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Een mens (d.i. Judas) ging door de nacht en de aarde wachtte op het
bloed dat komen moest, als mest voor nieuwe vruchtbaarheid.
(uit het hoofdstuk ‘Judas’)
Het volk buiten begon onrustig te worden. Daarom zei hij (d.i. Pilatus)
dringend tegen Jezus: ‘Ik ben toch geen Jood! Uw volk en hogepriesters
hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?’
Maar reeds was hij (d.i. Pilatus) in zichzelf overtuigd van zijn onschuld
en de onmogelijkheid van een rechtelijk proces.
(uit het hoofdstuk ‘Pilatus’)
Maar ook Jezus aan het kruis ontkomt niet aan de gedachte van verraad.
En in de stilte van de nacht, klonk de kreet van den gemartelde, worstelend
met zijn wanhoop ‘Eli, eli, lama sabachtani’. Maar God antwoorde niet en
in een razende angst voelde hij (d.i. Jezus) het laatste verraad. (...)
Terwijl hij zijn gekweld lichaam uitrekte, hóóg boven het kruis uit, ging
wederom een klacht door de nacht, over bossen en heuvelen, dalen en
rivieren, opgalmend tot in den hemel ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt
Gij mij verlaten?’
(uit het hoofdstuk ‘Lama Sabachtani’)
Het betreft hier echter ‘verraad’ van een geheel andere orde dan dat wat menselijke
derden in hun menselijke gedragingen betitelden en geneigd zijn om te betitelen
als verraad. Jezus' woorden worden niet gevolgd en daardoor niet vervangen door
de tekst van de verteller die dit verraad als ‘lotsbepaling’ bestempelt. Op dit moment
in het leven van Jezus is er wel degelijk sprake van verraad. Dat menselijke ‘verraad’
is de ‘vervulling van het lot’, d.w.z. noodzakelijke menselijke bijdragen aan het
Goddelijke - en daadwerkelijke - verraad dat in feite alleen Jezus werd aangedaan:
een vader laat zijn zoon in de steek, een vader verraadt zijn zoon. Een dergelijk
verraad te kunnen doorstaan, zoals Jezus in staat bleek te zijn, is geen mensenwerk.
De Mensenzoon eindigt dan ook met, ‘Waarlijk, waarlijk, hij was een Godszoon’.
Niet dan na zijn kruisiging - ‘het verhevenste symbool van de mensheid’ - wordt
deze ‘mensenzoon’ een ‘Godszoon’.
Met een dergelijke ‘martelgang’ werd niet alleen Jezus geconfronteerd, maar deze
zal - in de ogen van Van Leeuwen - op de weg van iedere ‘mensenzoon’ liggen. Dit
specifieke verraad een zoon aangedaan door diens vader zal (dan ook) een van de
belangrijkste motieven in het werk van Van Leeuwen blijven, evenals het daarmee
verbonden - als ‘verraad’ ervaren - ‘lot’ van derden. Jezus is echter wel de
uitzonderlijke kracht gegeven om deze pijniging te doorstaan en tot een
ongeëvenaard einde te brengen - in tegenstelling tot andere personages in Van
Leeuwens romans.
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Met de verheerlijking van de Joodse zoon Jezus kapittelt Van Leeuwen het Joodse
geloof in de exclusiviteit van de waarheden zoals neergelegd in de boeken van het
Oude Testament, met de bijkomende absolute verwaarlozing van de overweldigende
kracht die een zoon uit het Joodse volk ooit wist op te brengen. Jezus belichaamt
in De Mensenzoon onder meer ‘de wijsheid van een groot volk’, maar dit volk wordt
tevens afgeschilderd als een verwoestend beest.
Het viel hem (d.i. Pilatus) in hoe al deze mensen één groot dierenlichaam
vormden, liggend op de rug van de aarde. En telkens lichtte het zijn hoofd
op en vermorzelde in zijn kaken een prooi, soms uit honger, soms uit
woede, maar meestal omdat een oergeweld er toe dwong.
Door Van Leeuwen wordt bewondering voor ‘de’ Joden vergroot door deze op
bijzondere wijze in te perken en te sturen. Ook dit ‘beest’ speelt een noodzakelijke
rol in de realisering van het lot, van het Goddelijke verraad en de ongeëvenaarde
prestatie (dan wel ‘redding’) die dit tot gevolg had. Deze ‘rol’ wordt echter niet op
de juiste waarde geschat, zo min als de prestatie van de unieke Joodse man, Jezus
genaamd.
Door nieuwe nuances aan te brengen in de specifieke gedeeltes van de evangeliën
die de kruisiging van Jezus en wat daaraan vooraf ging beschrijven, door het
herschrijven van Mattheus, Lukas, Markus en Johannes wordt - vanzelfsprekend eveneens de wijze waarop deze Joodse prestatie werd vastgelegd en daarop
geïnterpreteerd door Katholieke en Protestantse exegeten gekritiseerd. Met name
het onttrekken van Judas aan een ‘verradersrol’ is echter meer dan het ondermijnen
van de algemeen gangbare visie op deze man. Van Leeuwen toont in zijn debuut
reeds de compassie voor de mens in de ondergeschoven positie en in het web van
de afhankelijkheden waarin hij verstrikt zit. Een compassie die in zijn latere romans
eveneens een centrale plaats inneemt en kenmerkend genoemd kan worden voor
de twinitigste eeuwse Caraïbische literatuur.
Tenslotte, met deze aandacht voor Jezus en Judas verschuift Van Leeuwen de
literaire aandacht voor de Joodse élite - zoals bij De Pool - naar Joden die in eigen
gelederen niet daartoe worden gerekend, èn anticipeert Van Leeuwen met de figuur
van Jezus op het lijden en de daarachter verscholen triomf van het Joodse volk
zoals dit in het werk van Condé en Schwarz-Bart wordt benadrukt door de parallellen
met de Afro-Caraïbische bevolkingsgroep. Van Leeuwens De Mensenzoon lijkt zo
een onmisbare link in de geschiedenis van de Caraïbische literatuur in te nemen.

Eindnoten:
1 Zo verscheen in de Engelssprekende Caraïben eerst zeer recentelijk een verhalenbundel van
een Trinidees met Chinese vooronders, waarin de leefwereld van de Trinidese Chinezen centraal
staat, i.c. Willi Chen, King of the Carnival, Londen: Hansib Publishing Ltd., 1988 (met een
voorwoord van Kenneth Ramchand).
2 Maryse Condé, Moi, Tituba Sorcière (Noire de Salem), Parijs: Mercure de France (Collection
Histoire Romanesque), 1986. Nederlandse vertaling onder de titel Tituba: de zwarte heks van
Salem verscheen bij In de Knipscheer, Amsterdam, 1989.
3 André Schwarz-Bart, La mulâtresse Solitude, Parijs: Editions du Seuil, 1972. Engelse vertaling
onder de titel A Woman Named Solitude verscheen reeds in 1973, verkrijgbaar is nu de editie
verzorgd door de uitgeverij Donald S. Ellis, San Francisco, 1985. Deze Frans-Joodse auteur
heeft nauwe bindingen met de Caraïben, niet in de laatste plaats door zijn huwelijk met de
vermaarde Frans-Antilliaanse auteur Simone Schwarz-Bart.
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4 Ruime aandacht voor de Afro-Caraïbische literatuur in Aart G.Broek, Het zilt van de passaten:
Caribische letteren van verzet, Haarlem: In de Knipscheer, 1988.
5 Gedetailleerd besproken in de in noot 4 genoemde essaybundel, pp. 95-121.
6 Gedetailleerder in Aart G. Broek, ‘Educando un pueblo: literaire tegenstellingen op Curaçao in
de jaren '20 en '30’, in: Bzzlletin, jrg. 16, nr. 143, febr. 1987, pp. 49-58. Vgl. ook pp. 69-79 in Het
zilt van de passaten.
7 John de Pool, Del Curaçao que se va. Curaçao, 1982 (fotografische herdruk van de eerste editie
uit 1935); Nederlandse vertaling onder de titel Zo was Curaçao, Amsterdam: S. Emmering, 1986.
John de Pool, ‘El primer chispazo de genio’, in: Boletin de la Sociedad Bolivariana de Panama,
serie 6, nos. 21 en 22, pp. 179-224; herdrukt en van een inleiding voorzien door L.W. Statius
van Eps en E. Luckman-Levy Maduro, in: Bolivar op/en Curaçao, Zutphen: de Walburg Pers,
1988. Over de memoires van De Pool handelt Aart G. Broek, ‘John de Pool's Del Curaçao que
se va: An attempt at Reestablishing Cultural Grandeur’, in: Journal of Caribbean Studies, vol.
7, nos. 2/3 (1989/1990), pp. 141-150. De Pool's novelle komt gedetailleerder ter sprake in Aart
G. Broek, Caraïbische literatuur: strijders en verliezers, Utrecht: Bureau Studium Generale
(Rijsuniversiteit te Utrecht), 1989, pp. 4-7.
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Maritza Coomans-Eustatia
De gnostische levensfilosofie in het werk van J.S. Corsen en Boeli
van Leeuwen
Ik ben zoals ik ben, nauwelijks denkend aan de duizend wonden,
En soms onnoemelijk bezeerd om één verloren traan,
ik zie de pijn niet in het verborgen zwoegen der gezonden,
Maar de hand die brak het broodgeworden graan.
(Boeli van Leeuwen, 1947)

Zonsondergang
Een eilandbewoner is vaak in de gelukkige omstandigheid geboeid te raken door
het dagelijks terugkerende schouwspel van een indrukwekkende zonsondergang.
Jarenlang was het mijn grootste genoegen de avondzon te groeten bij haar afscheid,
en de schilderachtige taferelen aan het hemellandschap te ervaren. Voor velen is
dit het mooiste uur van de dag, als aan de verre horizon de terugwijkende zon met
haar stralenkrans het eiland in een innige omhelzing in de armen sluit. Met blijdschap
beseffen we dan dat de avondschemering niet slechts het einde van de dag
aankondigt, maar tevens de voorbode is voor een nieuwe dageraad. Zo houdt het
licht dat het avondrood uitstraalt een onuitputtelijke belofte in, die onze verbeelding
prikkelt en ons verlangen uitdaagt het onbekende te verkennen.
Het verhaal van de zon en haar planetenfamilie heeft generaties van geleerden
in de ban gehouden, en zowel schrijvers als lezers geboeid. Voor ons mensen van
deze eeuw is het planetenstelsel door de technische vooruitgang een
wetenschappelijke realiteit geworden. De televisie heeft het zelfs in onze huiskamers
gebracht, de blik verruimd en onze plaats en verantwoordelijkheid bepaald binnen
het zonnestelsel. Lofzangen op de kleurenpracht van de zon hebben volkeren van
nu en uit de grijze oudheid geïnspireerd.
Als ik woorden gevonden had om deze onbestendige en elke beschrijving
tartende taferelen vast te leggen, als het me gegeven was anderen de
fasen en geledingen van een toch zo uniek evenement, dat nooit meer
in dezelfde vormen zal terugkeren, mee te laten beleven, dan zo schijnt
het mij toe, zou ik meteen zijn doorgedrongen in de geheimen van mijn
beroep.
Zo begint de bekende etnograaf Claude Levi Strauss in 1955 zijn flamboyante
1
beschrijving van de zonsondergang in Het trieste der tropen.
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Enkele jaren later, in 1959, verschijnt de eerste grote roman van Boeli van Leeuwen
De rots der struikeling, met een serene beschrijving van een zonsondergang op zijn
geboorte-eiland Curaçao:
Het schoonste uur van de dag is wanneer de zon bloedrood boven de
zee hangt als een schijf in een Japanse prent: over de kuise grond waar
de hitte van de dag nog gevangen is, daalt dan de vrede des Heren in
het stof neer. De rotsen krijgen een blauwe kleur als waren ze door een
kind op een vel papier getrokken, scherp omlijnd maar onzeker van
struktuur. De kromgewaaide bomen staan als pluimen tegen de uitgebluste
hemel, waarin roze veren zijn uitgestrooid door de laatste stralen van het
licht. Een ranke negerin loopt in de schemer gevangen in de stilte van
het ogenblik en in de stilte laat een ezel zijn kop zakken en snuffelt in het
gruis.
De zonsondergang heeft veel Antilliaanse auteurs bewogen. Ook het eerste
2
3
papiamentstalige gedicht, Atardi van Joseph Sickman Corsen (1853-1911), is een
ode aan de avondzon. Dit gedicht heeft velen geboeid en er zijn verschillende
vertalingen van gemaakt. Cola Debrot en Chris Engels hebben het in het Nederlands
4
vertaald.
Bij een eerste kennismaking geeft het gedicht een gevoel van onbestendigheid
weer, die de dichter plotseling overvalt bij het aanschouwen van de zonsondergang
en de krachten in de natuur die een mens nietig doen voelen.
De tropenmens zal weinig moeite hebben om dit onbeschrijflijk nostalgisch gevoel
te begrijpen. Een gevoel dat je krijgt door de serene stilte die om je heen grijpt en
onwillekeurig een zekere droefheid in je oproept, die heviger wordt door de snelle
intrede van de duisternis die aan een tropennacht voorafgaat.
De nacht sluipt dus als het ware binnen met een list. Niets is
geheimzinniger dan het geheel van steeds identieke maar niet te voorziene
processen waardoor de nacht de dag opvolgt. Het teken ervan verschijnt
onmiddellijk aan de hemel, gepaard gaande met onzekerheid en
5
beklemdheid.
Op dit magisch moment van de dag, vlak voor de intrede van de duisternis, met de
ongereptheid van het Curaçaose landschap, de vredige schoonheid van de lucht,
de grillige vormen van de heuvels in de verte, en de peilloze kobaltblauwe zee om
zich heen, wordt de dichter het licht en donker in de natuur gewaar, maar ook diep
in zijn eigen binnenwereld. Hij voelt zich één, verbonden met de natuur, waardoor
hij de atmosfeer kan aanvoelen, zodat hij zijn gedicht die stemming meegeeft die
het nodig heeft. Intens heeft hij in dit kort maar tijdloos moment zijn verheven
verwantschap met de natuur ervaren. En bij het plotseling vallen van de duisternis
voelt hij
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des te sterker de geestelijke afstand van de mens met zijn Schepper. Het laat bij
hem een onbehaaglijk gevoel van eenzaamheid achter. De intensiteit van deze
momenten van ontroering en verwondering schrijft hij neer als een mens met een
hart voor de natuur, die de fluisteringen van haar taal verstaat.
Dit klassiek geworden gedicht uit de literatuur van Curaçao is daarom niet zo
maar een gedicht. Bij nadere beschouwing is Atardi zelfs een heel origineel gedicht,
het oefent steeds weer een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. De bekoring
die van dit gedicht uitstraalt is zeer waarschijnlijk omdat Corsen zijn eigen reacties
beschrijft. Atardi draait niet zonder meer om de natuur, maar om Joseph Corsen
zelf ín die natuur en zijn hoogst persoonlijk reageren óp de natuur. Corsen beschrijft
de avondschemer, een proces in de natuur, zoals hij haar innerlijk beleefd heeft,
en niet zoals een toevallige toeschouwer het uit zijn poëzie zou willen meebeleven.
In de serene stilte, waar de uiterlijke activiteit van de natuur is verstild, krijgt hij een
intuïtief besef, een zeker weten wat de mens kan beleven als hij het contact met de
natuur onderhoudt. In Atardi voelen we de onzichtbare band die de mens met de
natuur kan hebben.
De bewogenheid die met dit schouwspel gepaard gaat, ontlokt aan Corsen lyrische
ontboezemingen. En door die steeds stijgende innerlijke verwondering ontkiemt bij
hem een inspiratiebron, waardoor hij de warme gevoelens van zijn hart in
schitterende woorden kan scheppen, en voor het eerst in zijn eigen taal. In feite is
dit soort scheppen een creatieve activiteit, maar ook een religieuze ervaring, want
‘de dichter wordt lyrisch als het visionaire element toeneemt, hetgeen hem andere
6
ogen verleent, die dieper kunnen kijken’. Of, zoals Theo Doesburg zegt:
Als een kunstenaar ontroert raakt is hij dat niet om zichzelf, maar doordat
7
hij een soort Goddelijke universele aanblazing heeft.
Corsen moet als uitgangspunt hebben gehad, dat de dichter een geheel eigen
waarnemingsvermogen bezit en dat het juist de taak van de dichter is de implicaties
van dit waarnemen over te dragen. Voor hem is het maken van een gedicht geen
verstandelijk proces, maar schrijven beantwoordt aan een diepere opdracht, die
een schrijver te vervullen heeft. Als zijnde dienaar van zijn eigen inspiraties en niet
alleen maar als een in zijn vrije tijd schrijvend lid van de élite Curaçaose
gemeenschap.
Dit begrijpen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Bij Corsen is de diepere
opdracht die hij te vervullen heeft: een begrip wakker te roepen dat wij mensen deel
uitmaken van de natuur en dat wij ook afhankelijk zijn van de natuur, hoe ver de
wetenschap zich ook mag ontwikkelen.
Het is alsof hij de harteklop van zijn oude broeder in de kunst, Wordsworth, heeft
beluisterd:

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

144
Kan de mens een dergelijke eenwording, een dergelijke heilige communie met de
8
natuur niet begrijpen, dan is hij voor het geluk verloren.
Voor hen is de natuur, waar wij zo onbewust mee omspringen, een grote bron
van inspiratie en geluk. Niet alleen voor de mens van vroeger, maar ook voor die
van de toekomst. Het is bekend dat bij ieder mens momenten van ontroering in de
vrije natuur vaker en spontaan voorkomen.
Ze zijn als helderziende momenten, ze glippen meestal voorbij als men
er niet aan gewend is, maar zou een mens deze innerlijke verwondering
vasthouden, haar koesteren als een metgezel, dan kan deze innerlijke
ontroering uitgroeien tot een geweldige kracht, die een totale ommekeer
in de mens teweeg kan brengen. Het zoeken naar waarheid is een direkt
9
gevolg van de innerlijke verwondering.
Er bestaat nauwelijks onderzoek waarin Corsen met andere literaire stromingen
wordt vergeleken, maar in de loop der jaren zijn wel enkele interpretaties van het
gedicht verschenen. Debrot proefde in Atardi een vroege vorm van
10
pre-existentialisme, en Ineke Phaf zegt over dit gedicht:
In werkelijkheid ademt dit gedicht de sfeer van de Spaans-Amerikaanse
poëzie stroming van het modernismo. Deze verwoorde eenzelfde
verinnerlijkte mentaliteit die juist tegen de avond van verhoogde
sensibiliteit, het hebben van voorgevoelens en een diepe melancholie
11
blijk gaf.
Bij het vergelijken van de verschijnselen in Atardi stelt Habibe:
Het is opvallend dat Corsen in de 3 Spaanse versies van Atardi een
soberder taalgebruik hanteert. Deze versobering van de taal is om beter
door te dringen tot de innerlijke gevoelens van angst, en angst is niet
bepaald een karakteristiek van de latijns-amerikaanse poëtische stroming
12
die men het modernismo pleegt te noemen.
Maar ik ben van mening dat Corsens gemoedstoestand in het Spaanse woord ‘pavor’
niet gelijk te stellen is met het begrip ‘angst’. Angst duidt op een zwakte. Het lijkt
mij dat Corsen een toespeling maakt op een vreemd gevoel, op iets in ons dat men
in het algemeen niet met woorden kan beschrijven.
Dit gevoel behoort juist tot de hogere emoties - een siddering van het hart
- ‘die innerlijke gerichtheid geeft, die dichters en kunstenaars van alle
13
tijden heeft bewogen tot grote prestaties’.
Wordsworth verwoordt de hogere dichtkunst met de wijsheid van het hart en de
grootsheid van de verbeelding. Hij vond eveneens dat waar deze zich ook voordoen
14
de eenvoud in taalgebruik haar vergezelt.

J.S. Corsen en Boeli van Leeuwen
Het was niet mijn bedoeling een onderzoek naar het werk van Corsen in
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te stellen, maar ik ben wat langer bij hem blijven stilstaan, omdat hij voor de huidige
generatie jongeren van Curaçao op de achtergrond dreigt te geraken. Bovendien
omdat ik meen dat Boeli van Leeuwen enkele eigenschappen met Corsen gemeen
heeft. Wat ik van Corsen heb gesteld kan ook van Boeli van Leeuwen gezegd
worden, vooral na bestudering van De Mensenzoon.
Door de ernst van hun schrijverschap getuigen beiden wat voor hen de essentie
van het leven is, en stralen daardoor een groot engagement uit.
Hun beeldend vermogen is uitzonderlijk goed. Ze weten sfeer in hun werk te
scheppen, en de gebeurtenissen rondom hen heen heel intens te beschrijven.
Corsen en Van Leeuwen zijn beiden kinderen van Curaçaose bodem, maar met de
kenmerken van tweeslachtigheid en de strijd van het tropenkind, dat onder invloed
staat van de Westeuropese cultuur. Corsen is bij uitstek een romanticus en een
verdienstelijk musicus, die veel vaker zijn dichterlijk gevoel in notenschrift tot
uitdrukking heeft gebracht dan in woorden. Met zijn dood sluiten we op Curaçao
een belangrijke cultuurliteraire episode af, bekend als de Romantische Spaanse
school. Met Atardi begon de evolutie van de Papiamentstalige literatuur.
Muziek en schilderkunst zijn belangrijk in Boeli van Leeuwens levensfilosofie. De
muziek van Beethoven en Mozart hebben hem van jongsaf aan geboeid en bewogen.
15
Al heel vroeg brengt hij in drie artikelen Eenheid van tegendelen de vernieuwende
invloed, die er van de schone kunsten kan uitgaan. Ondanks de enigszins nuchtere
taal die soms uit zijn latere werk spreekt, schuilt achter ‘de roofvogel met de strooien
hoed’ een uitgesproken romantisch hart.
Het essentiële van beide schrijvers, dat gelijk een rode draad door hun werk loopt,
is de adem van hun nostalgie, hun tweede natuur, en de ‘onontkoombare
16
eenzaamheid van de bewust levende mens’. De getuigenis van hun innerlijke
17
wereld, of de lange moeizame pelgrimstocht op zoek naar Vader Zon.
Voor wie de betekenis van gevoelswaarden op prijs weet te stellen zijn Atardi en
het prozadebuut van Boeli van Leeuwen, De Mensenzoon, geschriften die een
boodschap uitdragen. Bij herlezen doen ze steeds weer een werkelijke emotie
ontstaan. Door hun eenvoud laten ze een blijvende indruk achter.
Ik ben geneigd te stellen dat deze beide eerstelingen een mystiek karakter hebben
en dat zij het gnostisch levensgevoel van de auteurs uitdragen. Mystiek, omdat het
werk van Corsen en Van Leeuwen zich karakteriseert door religieuze dimensies.
18
Van der Ent tekent drie graden aan voor het religieuze karakter van de literaire
kunst:
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1. De kunstenaar is iemand die zoekend bezig is met de zin van zijn bestaan;
2. De tekst laat de lezer zien wie hij is;
3. Een literair kunstwerk geeft een esthetische ervaring.
Deze drie aspecten zijn typerend voor beide werken.
Het gnostisch levensgevoel is er als men een verbintenis voelt met de natuur; waar
men zich ook bevindt wordt heel haar kosmische grootheid en betekenis gevoeld.
Het is het gevoel dat je doet beseffen dat de orde in de natuur ook de orde in jezelf
is. Zoals er een zon is die de aarde leven geeft, zo is er ook een zon die jou leven
geeft, een zon ín je. Bepaalde geschriften dragen hiertoe bij en hebben zo'n
uitstraling. Maar vooral is de gnostische interpretatie een levenshouding, een geheel
eigen beleven van de werkelijkheid die alle denken en doen doordrenkt. Het is van
je leven een kunst maken.

Het vroege werk (1947) van Boeli van Leeuwen
In De Mensenzoon maakt Boeli van Leeuwen ons deelgenoot van zijn inzichten
over Jezus en de gebeurtenissen rond het Laatste Avondmaal. We kunnen ons
afvragen waarom wij dit werk nu moeten bespreken. Een boek dat in de jeugdjaren
van de schrijver is geschreven betreffende een onderwerp waarover de schrijver
momenteel absoluut niet wil spreken. Wij willen het juist bespreken omdat het een
debuut is van voorname betekenis.
In een halve eeuw is er ontzettend veel veranderd. Onze tijd wordt gekenmerkt
door nieuwe geestelijke impulsen en een hernieuwde belangstelling voor boeken
met diepgang. Trouwens, het Het teken van Jona, (het Vissentijdperk) is juist voorbij.
De zon is bezig Aquarius binnen te gaan, een nieuw tijdperk van synthese is in
aantocht.
De inhoud van de De Mensenzoon bevat een kern van waarheid die mensen van
alle tijden heeft geïnspireerd. Het boek is niet alleen schitterend, maar het is ook
oerchristelijk.
Veel is er gespeculeerd over de inhoud van de eerste werken van Boeli van
Leeuwen. Tot voor kort waren zelfs de titels onbekend voor de meeste van zijn
bewonderaars. Zijn eigen exemplaren staan keurig gebonden in leer in de
boekenkast. Van Tempels in Woestijnen heeft men wel gedacht dat het nooit
verschenen was. Enkele jaren geleden, toen ik aan Boeli's bibliografie begon, zei
ik tegen hem: ‘Ik neem Tempels in Woestijnen niet op, als ik het zelf niet met eigen
ogen heb kunnen zien’. Plechtstatig opende hij zijn grote 19e-eeuwse mahoniehouten
boekenkast en nam het boek er met
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een welhaast sacraal gebaar uit. Hij vertelde ons toen dat ‘Isla di Makwakoe’ zijn
beste gedicht was. Hij vroeg me of ik wist waar dat eiland ligt, maar ik moest
bekennen nooit van Isla di Makwakoe gehoord te hebben. Mijn echtgenoot
antwoordde toen: ‘Isla di Makwakoe is het vogeleiland in de Sint Jorisbaai, daar ben
ik vroeger geweest en vond er resten van precolombiaanse Indianen’.
Boeli was verrast dat een ‘makamba’ (Nederlander) zoveel kennis over de
geografie van Curaçao bezat, en we mochten enkele regels van het gedicht noteren.
Maar onlangs ontdekten wij bij toeval een exemplaar van zijn eerste en enige
gedichtenbundel bij een van zijn familieleden.
Van Leeuwen heeft alle verkochte en niet-verkochte exemplaren van De
Mensenzoon en Tempels in Woestijnen teruggevraagd en vernietigd. Echter, het
exemplaar van De Mensenzoon in de voormalige bibliotheek van Cola Debrot bestaat
nog. In de vijftiger jaren schonk Debrot een hoeveelheid boeken aan de toenmalige
Wetenschappelijke Bibliotheek te Curaçao; Cola was een van de mede-oprichters
19
van deze bibliotheek. Jaren later vertelde ik aan Boeli dat de Wetenschappelijke
Bibliotheek een exemplaar bezat van zijn eerste werk. Hij heeft het toen te leen
gevraagd, maar de manier waarop hij dit vroeg gaf mij het gevoel dat de uitleen
nooit meer zou terugkomen. Sindsdien is het als een schat bewaard, en ik bemerkte
20
later dan niemand van de literatuurcritici het werkje kende.
In zijn Geniale anarchie schrijft Boeli dat Tempels in woestijnen zijn eerste werk
is. Wanneer we zijn eerste twee werken, beide uit 1947, met elkaar vergelijken, dan
valt op dat De Mensenzoon een smaakvolle uitgave is, zelfs verlucht met prenten
van Rembrandt etsen. Dat is een druktechnisch hoogstandje voor op Curaçao
vervaardigd drukwerk uit de jaren veertig. Want jaren daarna was het drukwerk nog
21
zó slecht, dat het menig auteur de zin voor publiceren ontnam. Het in eigen beheer
uitgeven van een geïllustreerd werk heeft hem beslist veel geld gekost.
Tempels in wooestijnen is gedateerd augustus 1947, dus een maand voor zijn
vertrek naar Nederland. Zijn studie en verblijf aldaar werden door zijn familie betaald,
en bovendien kreeg het jonge gezin Van Leeuwen in november van dat jaar de
eerste baby. Financiën om nog een luxe uitgave te verzorgen is er zeker niet
geweest, vandaar dat Tempels in woestijnen de sobere uitvoering heeft van alle
Curaçaose drukwerk uit die dagen. In Geniale anarchie staat het kostelijk verhaal
hoe hij als jongeman met ‘drukkerszin’ zijn geesteskind ter wereld moest helpen
brengen.

Een enkele recensie van ‘De Mensenzoon’
Recensies van boeken waren in 1947 zeer schaars, en aan Boeli's gedich-
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tenbundel werd derhalve geen enkele aandacht besteed. Enkele jaren later, in 1951,
verontschuldigt een recensent zich over het bespreken van de gedichten in De
Stoep:
We zijn gewoonlijk laat met onze recensies want we behoren niet tot de
lieden die poëzie in een oogwenk kunnen verwerken. We moeten lezen
22
en herlezen om het gedrukte op ons te laten inwerken.
23

Ook tegenwoordig is er nauwelijks een recensietraditie op de Nederlandse Antillen.
Tempels in woestijnen kreeg derhalve totaal geen aandacht in de lokale pers. De
Mensenzoon werd door Tip Marugg in een bespreking over religieuze literatuur
‘Pasku y literatura’ (1951) genoemd. Maar het kreeg ook een uitgebreide recensie.
Het is mij echter niet gelukt om auteur en datum van de recensie te achterhalen. In
het persoonlijk archief van Boeli van Leeuwen bevindt zich een krantenknipsel
waarin de recensie is afgedrukt, maar de naam van de krant en de
verschijningsdatum ontbreken helaas. Aan de hand van het lettertype en de
kolombreedte kon worden afgeleid dat het de ‘Beurs en Nieuwsberichten’ geweest
moet zijn. Tijdens het speuren in oude jaargangen van genoemd dagblad werd het
duidelijk dat in die jaren diverse recensies werden geschreven door Ben van
Grevenbroek, leraar Nederlands en auteur van Papieren huizen (1952). De titel van
de recensie luidde ‘Op zoek naar de waarheid’, omdat aan alle religies dezelfde
essentiële waarheid ten grondslag ligt. Hij had goed aangevoeld dat Boeli van
Leeuwen zijn zoektocht naar de waarheid begon. Hier volgen enkele passages uit
de vrij lange recensie:
Van de hand van Boeli van Leeuwen is een boekje verschenen waarin
de schrijver enige denkbeelden over de Christusfiguur, het Avondmaal,
Pilatus en Judas schetst. Denkbeelden die getuigen van een poging om
de Christusfiguur langs een andere dan de conventionele banen te
benaderen, en die een zuivere visie, los van de orthodoxe meningen op
de Mensenzoon, trachten te geven.
De fijngevoelige wijze waarop de schrijver zijn gedachten en gevoelens
- want in dit werkje spelen gevoelsmotieven een grote rol - in woorden
weet te kleden doet denken aan een opzet om een literaire studie te
schrijven, aan de andere kant echter menen wij er een streven in te
ontdekken een bepaalde these naar voren te brengen. Is het laatste de
bedoeling dan is de uitwerking van deze these onvoldoende en te
spaarzaam gesteund door bewijsvoering. [...]
Dat het verraad van Judas, waaraan de schrijver een groot deel van zijn
boekje gewijd heeft, niet moet gezien worden als de daad van iemand
die zijn Meester voor dertig armzalige zilverlingen overleverde, is een
opvatting die door verschillende denkers naar voren is gebracht.
Van Leeuwen benadert de meer mystieke, algemene, kosmische bete-
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kenis van het Christusverhaal, wanneer hij dit verraad de tragiek van de
gehele mensheid noemt, doch ook de uitwerking van dit thema is bij hem
tamielijk zwak. [...]
Het verheugt ons echter in onze jonge schrijvers nieuwe gedachten te
ontdekken, die alhoewel zij nog moeten groeien en rijpen, het bewijs zijn,
dat het jonge geslacht niet zo oppervlakkig en lichtzinnig is als door de
ouderen vaak beweerd wordt, en dat er een vurige begeerte onder de
jongeren leeft naar het peilen van de waarheid.
De analyse van deze recensent was voor Boeli bepalend om dit boekje later een
jeugdzonde te noemen. Met name dat de uitwerking van de these onvoldoende was
en te spaarzaam gesteund door bewijsvoering. Bovendien doen de stellingen wat
onrijp aan en is de uitwerking tamelijk zwak, en het taalgebruik zou niet overal tot
24
in de perfectie verzorgd zijn.
Jammer genoeg had de recensent de bedoeling van dit boekwerkje niet goed
begrepen. Het was geenszins Van Leeuwens bedoeling geweest een
godsdienstvergelijkende studie te schrijven. In de nadagen van de oorlog wilde hij
niets anders dan aandacht vragen voor een minder starre en beperkte opvatting
van de religie, die ruimte biedt voor nieuwe inzichten. Boeli was goed een jaar terug
uit Nederland, waar hij tien jaar had doorgebracht. De Europese cultuur had hij met
volle teugen ingedronken, en tevens had hij er de Tweede Wereldoorlog
meegemaakt. Hij had er de mens leren kennen van zijn meest wrede zijde. Van
dichtbij had hij ervaren hoe nationale trots en machtswellust kunnen ontaarden.
Afgeschrikt door een onmenselijk Christendom en daardoor in zijn religieus erfdeel
ontgoocheld, is het alsof hij weigert te geloven in de mislukking van de bedoelingen
van de boodschap van Christus. Met De Mensenzoon, verlucht met etsen van
Rembrandt, wilde hij op de brokstukken van het Christendom voortbouwen, opdat
de waarheden tot uitdrukking worden gebracht en liefst worden uitgebreid. Want
dan alleen kan de waarheid, die verborgen is in de leerstellingen van het
Christendom, een levende kracht blijven.
Zijn belangstelling voor cultuur werd zelfs zo aangewakkerd dat hij begon met
schrijven van artikelen in de plaatselijke krant over Rembrandt, Beethoven en
literatuur. Het verband tussen kunst en religie inspireerde hem in hoge mate, omdat
‘alle ware lamst de mens behulpzaam dient te zijn om zichzelf te ontdekken en te
25
verwezenlijken’. De boodschap die uit Van Leeuwens vroege werk spreekt is de
geestelijke benadering van het leven door middel van schoonheid. Een nieuwe,
maar toch oude vorm van religiositeit: de ideale wereld van waarheid, deugd en
schoonheid.
In de handeldrijvende Curaçaose samenleving zou van deze beginselen een
kracht moeten uitgaan voor ethisch handelen. Zijn geliefd Curaçao zou dan in de
strijd tussen het spirituele en het materiële weten te kiezen
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voor hogere waarden. Zo had hij als aanstaand wetenschapper een directe
voedingsbodem voor zijn innerlijke behoeften gevonden. Wat in zijn hart leefde wilde
hij ook in praktijk brengen en stimuleren.
In de beschavingen van de antieke wereld was de liefde voor het schone een
bezielend beginsel in de opvoeding. Met een beeld van de ideale samenleving was
hij nog in de ban van de Platonische ideeën waarmee hij op het gymnasium had
kennis gemaakt. Dit heeft zijn geestelijk klimaat mede bepaald, en daarom is De
Mensenzoon zonder meer een hartstochtelijk pogen om te bewijzen dat schoonheid
de bron is van alle kennis.
Pas in 1980 schreef hij voor het eerst over het bestaan van De Mensenzoon als
26
zijnde ‘curiosa met een klassiek sausje overgoten’. Maar de aroma die dit sausje
verspreidde heeft deze platonisch georiënteerde wetenschapper zijn verdere leven
omgeven. Luister naar het gebed van pater Bodin (in De eerste Adam) en de
diepgang die erin schuilt: ‘O, Heer voor ik sterf maak mij een mens: doorbreek mijn
maskerade’. In de oude wereld, en vooral in de gnostische interpretatie van het
leven, wordt met een mens de ware mens bedoeld die zijn innerlijke krachten volledig
heeft ontwikkeld. Het hoogst begeerde doel van zelfverwezenlijking is de ontdekking
van de waarheid en het einde van de zoektocht. Als het gebed van pater Bodin
wordt verhoord dan vindt hij de sleutels van de waarheid van het menselijk bestaan.
Op de drempel van de eeuwigheid kan hij ‘voorgoed zijn dorst lessen en het anker
van zijn ziel in de oceaan van de eeuwigheid leggen’.
De Mensenzoon is in vijf hoofdstukken ingedeeld. Aan de Apostel Judas Iskariot
wordt ruim aandacht besteed.

Een andere kijk op het Judasmysterie
In De Mensenzoon is de belangrijkste vraag die naar voren komt: waarom moest
Judas de Christus verloochenen? Eeuwenlang heeft de figuur van Judas Iskariot
de mensen bezig gehouden. Voor velen is hij het symbool van het kwaad; sommigen
hadden medelijden met hem, maar daar is het dan ook bij gebleven.
We voelen dat er met het lot van Judas een immense problematiek verbonden
is. In de na-oorlogse nederlandstalige literatuur is Boeli van Leeuwen de eerste die
Judas in een totaal ander daglicht stelt. In de tweede helft van de 20e eeuw zien
we dat diverse schrijvers in de vorm van een roman of toneelstuk hun visie over
Judas geven. In De Mensenzoon is een heel hoofdstuk aan deze apostel gewijd.
Van Leeuwen beschrijft Judas als de enige trouwe volgeling van Jezus, boven allen
uitverkoren. Boeli droeg dit boek op aan ‘zijn vrienden’, waarmee hij waarschijnlijk
bedoelde de kleine kring van gelijkgestemde zielen, die de betekenis van de
symboliek zouden
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begrijpen. Hij begint het hoofdstuk over Judas met een motto uit Hebbel: ‘Judas ist
der Allergläubigste’ (1850).
Tegenwoordig discussieert men openlijk over allerlei vraagstukken, maar in de
kleine conventionele Curaçaose gemeenschap van toen getuigde het van grote
moed om een dergelijke progressieve mening te verkondigen. De religieuze
onverdraagzaamheid was in die dagen nog bizonder groot. In 1947, tijdens zijn
wittebroodsweken, beschreef Boeli van Leeuwen in zuiver aangevoelde vorm
bepaalde zaken waarover het op Curaçao hachelijk spreken was.
27
Over zijn oorlogs-ervaringen wil hij niet spreken, en we weten derhalve niet zeker
of hij in een concentratiekamp heeft gezeten. Maar het onrecht in de oorlog
aangedaan heeft hem diep getroffen, en de schade van dat onrecht is bij veel
slachtoffers bijna onherstelbaar. Het is alsof hij al die smart van het gebeuren tijdens
en na het Laatste Avondmaal in zijn eigen ziel heeft gevoeld vóór dat hij een letter
op papier neerschreef. Zijn verlangen om de apostel Judas recht te doen is
welbewust. Omdat de inhoud van De Mensenzoon voor nagenoeg iedereen
onbekend is, volgen hier enkele passages uit dit 45 pagina's tellende werkje.
Het kernpunt en tegelijkertijd de grootste vraag in het Nieuwe Testament
is: ‘Waarom moest Judas Christus verloochenen?’
De opvatting als zou hij een verrader zijn geweest die voor een handjevol
geld zijn meester verkocht is absurd. Kan een man, die zichzelve ophangt,
omdat hij het leven niet meer in een bepaalde vorm kan dragen, iemand
voor een paar penningen de dood in zenden, enkel en alleen uit hebzucht?
[...]
Judas heeft hem niet verkocht of doelbewust willen vermoorden. Zijn daad
was een lotsdaad en hij heeft net zoo min schuld aan zijn eigen handeling
als ieder ander.
[...]
En zijn hand ging langzaam over de tafel naar de schaal, waarin het brood
lag, Met een wijding in zijn gebaren, brak hij een stuk van het brood en
reikte het aan Judas, Simonszoon, de Iskariot.
Vanaf dit oogenblik was hij een goddelijk bezetene, die een hoog bevel
met het brood in zich droeg. Eerder zouden de sterren uit hun baan
schieten en de zon verduisteren dan dat hij een andere weg in zou slaan
dan die welke naar zijn dood liep. Vanaf dit oogenblik was er een heilig
verbond tusschen Jezus en zijn discipel, tussen hem die het brood
gebroken had, en die het aangenomen had.
Geen macht kon dit verbond breken.
[...]
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Het was nacht en vele sterren stonden aan de hemel als vonken van het
oneindige heelal. Judas ging naar buiten en door de zwarte mantel van
genade werd hij toegedekt.
Het aangehaalde is eigenlijk te summier om een goede indruk te krijgen. Het
boekwerkje is meer poëzie dan proza, het is een gnostisch gedicht, dat van de
traditionele poëzie verschilt, omdat het de waarheid bevat. Het draagt de wijsheid
van het hart uit. Het is geschreven zoals een componist de tonen samenvoegt. De
samenklank mag niet in het intellect gaan leven door te redeneren vanuit een
hypothese, maar juist in het gevoel via de intuïtie en de verbeeldingskracht, waardoor
het een voortdurende spiritualiteit wordt.

Enkele voorbeelden van Judas in de literatuur
De Caraibische mens heeft steeds een plausibel oordeel tegenover het
Judasmysterie gehad, waarschijnlijk door de ervaring van de slavernij. Na de Tweede
Wereldoorlog zien we ook een lichte kentering in de Westeuropese literatuur, die
hem probeert te rehabiliteren. Daarom sta ik achter Albert Helmans verantwoording
van zijn Caraibisch Passiespel:
Wie met het lijden in zijn meest brutale vorm, niet alleen persoonlijk maar
vooral ‘genotypisch’ historisch vertrouwd is, kan niet anders dan ‘durch
Mitleid wissend’ geboeid worden door een Lijder die om metafische reden
het lijden tot taak, ja tot verlossende taak op zich genomen heeft.
Er is met het lot van Judas een immense problematiek verbonden. Prof. dr. B.
Smalhout zegt hierover in De Telegraaf, van 2 april, Paaszaterdag, 1988:
Ons ontsnapt het dodelijk feit dat de vroegchristelijke Judaslegende tot
in onze tijd voortwoekert als heidebranden. Totdat met dit vuur de ovens
van Auschwitz werden ontstoken. Eeuwenlang hebben de Christelijke
kerkvaders zich sterk afgezet tegen de joodse achtergrond van Jezus,
Maria en de apostelen. Behalve van Judas. Hij werd voor miljoenen
Christenen de typische personificatie van alle joden toegedichte slechte
eigenschappen. En zo dook in de periode 1933-1944 de door
anti-semitische legende misvormde Judas op in het beruchte
propagandablad ‘Der Stürmer’ van Julius Streicher. Daarom is
herbezinning op het leven van Judas niet alleen zinvol, doch zelfs
noodzakelijk geworden.
Een van de opmerkelijkste boeken over dit onderwerp is het werk van Armando
Cosano El vuelo de la serpiente emplumada (Mexico, 1955, herdruk 1978). Het is
geschreven in de vorm van een dialoog tussen de schrijver-
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journalist en een hem onbekend persoon waarmee hij vriendschap sluit. Elke keer
als hij vraagt wie de onbekende is, krijgt hij een onduidelijk antwoord. Als hun gesprek
over Jezus en Judas gaat dan volgt deze uiteenzetting: Jezus was een van de
grootste Meesters die ooit de aardbol bewandeld heeft. Om tot leerling van Jezus
te worden toegelaten was het noodzakelijk dat men een diepere kennis had in de
mysteries van leven en dood, een inzicht in de ontwikkelingsgang der mensheid.
Men beweert dat Jezus door Judas verraden werd, maar men kent de ware betekenis
niet van het drama van Golgotha. Jezus had zelf zijn apostelen uitgekozen en hij
wist welke dood hij zou sterven. Judas werd opgedragen om hem te verraden. Maar
kun je spreken van verraad als je van te voren weet wat er gaat gebeuren? Verraad
is als je misbruik maakt van de onwetendheid en het vertrouwen van een vriend.
Petrus bood Jezus zijn hart aan, maar ik Judas heb Jezus mijn hart gegeven. Toen
Jezus mij gevraagd had om de verrader te zijn en zo te voldoen aan de wil van Zijn
Vader, heb ik geweigerd. Vele nachten heb ik doorgebracht in geestelijke
verlatenheid, een onbeschrijflijke zielstoestand doorgemaakt. Ik heb Jezus gesmeekt
om deze bittere kelk van mij weg te nemen om mij te bevrijden van de rol van
verrader. Maar Jezus antwoordde: ‘Nee Judas, nee, van alle apostelen ben jij innerlijk
het meest gevorderd, jij kent de inwijdingsmysteries, daarom ben jij alleen in staat
om de rol van verrader te vervullen opdat de schriften vervuld zullen worden’.
Tenslotte nemen de auteur en zijn vriend afscheid van elkaar en enige tijd later
ontvangt Armando Cosano een brief van zijn vriend waarin zijn ware identiteit onthuld
wordt: hij was de apostel Judas die zich gematerialiseerd had om nieuw licht te
werpen op het Judasmysterie, zodat de mensheid meer begrip zou krijgen voor de
plaats van Judas in de geschiedenis van het Christendom.
Guiseppe Berto gebruikt ook de ik-vorm in zijn La gloria (Milano 1978) als hij
Judas aan het woord laat.
In 1960 verschijnt Albert Helmans Caraibisch Passiespel. Het stuk werd opgevoerd
door Surinaamse spelers, waarvan in het boek prachtige portretten zijn opgenomen.
Het portret van Judas ontbreekt, en ik informeerde daarover bij Helman. Helaas kon
hij zich niet meer herinneren wat daarvoor de beweegredenen waren. Het schrijven
van dit Passiespel was geen sinecure geweest. Hij wilde positieve zaken naar voren
brengen zonder een kritiekloze aanvaarding van de absolute structuur van het
historisch gegeven, doch een bewuste relativering van de betekenis daarvan voor
zekere tijd en plaats. Het verraad had hij gebagatelliseerd en daarom is Judas
verwaarloosd, maar dat was onbewust gedaan, misschien leefde dat in het
onderbewustzijn, aldus Helman.
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In 1961 werd in Duitsland een symposium gehouden over ‘Jezus en Judas in de
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moderne literatuur’, in de Protestantse Akademie van Tutzing, Beieren. Aan de
hand van werken van Christelijke en Joodse auteurs besprak men de motieven die
Judas Iskariot ertoe geleid hebben Jezus te verraden. Volgens de Griekse auteur
Nikos Kazantzakis (Christ recrucified) is de weg naar het kruis noodzakelijk. Slechts
via het kruis kon het Christendom, wereldreligie worden. Daarom was de taak van
Judas het rad van de wereldgeschiedenis te doen wentelen. Bij Kazantzakis lokt
Jezus zelf het verraad uit.
In een van zijn columns in De Curaçaosche Courant (‘The Satanic Verses’) schrijft
Boeli van Leeuwen dat hij Kazantzakis oerchristelijk en schitterend vindt. Persoonlijk
zie ik ook een relatie tussen Boeli en Kazantzakis. Hun sociale bewogenheid is in
permanente rebellie tegen de grote tegenstelling in levensomstandigheden tussen
de kleine man en de vermogende families. Maar omdat hij de neiging heeft om mooi
en gewichtig te doen wordt dit niet altijd onderkend.
In 1975 verschijnt van de hand van de Duitse hoogleraar in de klassieke talen en
literator Walter Jens De zaak Judas, de Nederlandse vertaling is van 1976. Jens
geeft zijn boek het karakter van een fictief rapport, waarin de schrijver zowel de rol
van rechter als die van aanklager en verdediger op zich neemt. Jens zegt voor deze
vorm te hebben gekozen om te demonstreren dat er nog getwist kan worden over
een zaak waarin over de schuldigheid al duizendmaal een uitspraak gedaan is. In
werkelijkheid is daarbij herziening nodig door een andere instantie zoals we hier
trachten te bewijzen. Het boek kreeg veel belangstelling in de pers. In een recensie
schreef Heinrich Böll dat Judas naast Jezus in zekere zin de belangrijkste figuur
van het Nieuwe Testament is. Deze uitspraak van niemand minder dan Karl Barth
is volgens Böll voor veel uitleggingen vatbaar, evenzeer als het verraad van Judas.
Wie zich in de figuur van Judas verdiept, zal tot de ontdekking komen dat Luther
het zich al te gemakkelijk heeft gemaakt door Judas af te schilderen als exempel
van allen die de duivel dienen. En voorts zegt hij, zal op verrassende wijze blijken,
dat de vraag wie Judas was onlosmakelijk samenhangt met een andere vraag en
wel die van Jezus ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Vergeten we niet, in
Jeruzalem hingen twee mannen aan het hout. Er waren twee slachtoffers. Bloedakker
en schedelplaats horen bijeen. Het werd de hoogste tijd dat iemand zich eens met
de zaak Judas ging bezighouden. Waker Jens doet dat op een heldere en
overtuigende wijze, aldus Böll.
In de jaren tachtig verschijnt van Jean Ferriot Saint Judas. De auteur geeft een
uitdagende aanklacht tegen het onrecht Judas aangedaan. Hij stelt dat Judas een
scherpzinnige en trouwe medewerker is geweest. In een
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interview (De Telegraaf, paaseditie 1984) zegt de schrijver: ‘ik heb enkele vragen
willen stellen die me bezig houden, vragen waarvan ik denk dat andere mensen er
ook mee zitten. Ik hoop op een discussie ook van de officiële kerk, maar die is er
schijnbaar nooit gekomen.’
In 1985 verschijnt in Frankfurt een uitgebreid werk Judas Iskariot: Menschliches
oder heilsgeschichtliches Drama? onder redactie van H. Wagner. Hierin worden
vele aspecten betreffende Judas in de literatuur belicht.
In het voorjaar van 1991 verraste Kees Glimmerveen ons met zijn debuut roman
29
Judas. De auteur is filosoof, hij schreef het boek tijdens zijn promotie onderzoek.
Hij kwam op het idee voor zijn roman na het lezen van een negatieve recensie van
The last temptation of Christ, de omstreden film van Martin Scorcese. Glimmerveen
verbaasde zich dat ook kritische interpretaties van het bijbelverhaal, zoals die van
Scorcese, altijd volledig binnen de dogmatische context blijven. De kruisiging met
het verraad van Judas, daar wordt niet aan getornd. De auteur wilde Judas in de
plaats van Jezus aan het kruis, de rollen omdraaien. Bij zijn onderzoek stuitte hij
toevallig op verwijzingen naar vroegchristelijke en islamitische theologische literatuur,
waarin Jezus en Judas ook van rol verwisselden.
In elke literaire uiteenzetting, roman of toneelstuk, die zich met de Judasfiguur
bezig houdt, zijn de volgende modellen terug te vinden: 1. belichaming van het boze;
2. de Judasfiguur een veroordeling of rechtvaardiging; 3. Judas als werktuig van
het Goddelijk plan.
Daar een historische roman, geen aanspraak op wetenschappelijke waarheid wil
maken, maar de geschiedenis gebruikt wordt als een toneel waarop de schrijver
een spel laat opvoeren uit zijn verbeelding, ontsnapt de diepere betekenis die naar
30
voren wordt gebracht, door het fictief karakter van de figuren.
Over Judas zijn er veel meer boeken verschenen dan wij in dit korte bestek naar
voren kunnen brengen.

Judas in de geesteswetenschappen
Ofschoon elke interpretatie niet meer is dan een voorstel om iets te beschouwen,
laat de tekst de lezer zien wie de schrijver is. Want het uiterlijk is een
verschijningsvorm van het innerlijk.
De letterkunde heeft zijn eigen wetmatigheden. De literatuur geniet de vrijheid
om ‘de verbeelding aan de macht’ te brengen, zonder dat de onderliggende symbolen
door haar lezers begrepen hoeven te worden of voor waar worden genomen. Het
doel van de geesteswetenschap is het zich inleven en het verstaan van gegevens
als een deel van een groter samenhang.
Met de literatuur heeft de geesteswetenschap gemeen dat zij door de
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exacte wetenschap niet serieus genomen wordt, omdat de laatste slechts als
waarheid erkent wat te becijferen valt. Evenals de literatuur de vraag probeert te
beantwoorden waarom Judas Jezus verloochenen moest, heeft de
geesteswetenschap zich met het lot van Judas bezig gehouden. Rudolf Steiner
schrijft in zijn Het Markus Evangelie (1971, p. 44):
Men zal moeten leren de Bijbel ook als kunstwerk te zien; dan zal men
ook gevoelig worden voor de grootsheid, die in de Bijbel als kunstwerk
is neergelegd en men zal ook aandacht krijgen voor wat er bedoeld is in
dit kunstwerk. Misschien mag er nu nog op een ding gewezen worden.
Onder de vijf zonen van Matthatias is er één, die in het Oude Testament
al Judas heet. Hij is degene, die in die tijd het krachtigst vecht voor zijn
volk, die met hart en ziel aan zijn volk verknocht is en aan wie het ook
lukt een verbond met de Romeinen te sluiten tegen koning Antiochus van
Syrië. (I Maccabeeën, hfdst. 8) Deze Judas is dezelfde, die naderhand
de proef te doorstaan heeft om het verraad te plegen... Als men het meer
van kunstzinnig-compositorisch standpunt beziet, staat de grandioze
gestalte van Judas in de laatste hoofdstukken van het Oude Testament
merkwaardig in tegenstelling tot de Judas-figuur in het Nieuwe Testament.
Het is ook een opvallend symptoom, dat de Judas uit het Oude Testament
een verbond met de Romeinen sluit en op die wijze al voorbereidt, wat
later moet geschieden, nl. de weg te banen, die het Christendom nemen
moet door het Romeinse element om daarna in de wereld te komen.
Bepaalde denkbeelden die honderd jaar geleden als onzin werden betiteld, blijken
meer waarheid te bevatten dan men dacht.
Met de vondst van de Nag Hammadi bronnen (1945) is de belangstelling voor de
gnosis aangewakkerd. ‘Teleac’ gaf een cursus over de Geschiedenis van de Gnosis,
zodat haar principes voor een breder publiek bekend werden. Vanaf het begin van
onze jaartelling vormt de gnostische interpretatie van de werkelijkheid een constante
onderstroom in de westerse cultuur. Bij alle wisseling van de historische
verschijningsvormen is het uitgangspunt onveranderd gebleven: ‘de mens en zijn
wereld kunnen alleen maar vanuit een hogere allesomvattende werkelijkheid worden
31
verstaan’. Ook in de interpretatie van de Gnostische Beweging is het uitgangspunt:
gnosis is van alle tijden, het gaat om de zelfkennis die Godskennis in één is.
De kerkvader Irenaeus, bisschop van Lyon in 178 en bestrijder van de gnostici,
meldt in zijn werk Adversus Haereses (Tegen de ketterijen) dat al in de tweede
eeuw een gnostische groepering bestond, de Kanaieten, die Judas Iskariot
vereerden, en dat er een Evangelie van Judas bestond. Het is zeer interessant dit
van een tegenstander te vernemen.
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Robert Haardt beweert dat er wel verondersteld werd dat dit geschrift had bestaan,
maar tot nog toe was het in geen enkel handschrift te vinden. Hij citeert uit Irenaeus:
The betrayer Judas knew this very well, they say and he alone of the
apostles recognized the truth, and carried through the mystery of the
betrayel. Through him, everything in heaven and earth was undone.
De gnostici hebben altijd belangstelling gehad voor de rol van Judas. Het is daarom
niet verwonderlijk dat ook de huidige denkers over de geheimen van leven en dood,
zoals Samael Aun Weor, over Judas Iskariot hebben nagedacht. De uitspraak van
33
deze Zuidamerikaanse esoterist en grondlegger van de Gnostische Beweging
(1950), dat al hetgeen vermeld staat in het eerder genoemde werk van Armando
Cosano de waarheid bevat, heeft mijn belangstelling voor Judas vermeerderd.
In 1976 licht Arm Weor zijn standpunt nader toe in zijn kerstboodschap, ‘La gran
Rebellion’: (in het hoofdstuk over de drie verraders van de innerlijke Meester). Het
verraad van Judas is volgens hem een onderdeel van het kosmisch drama, de
ontwikkelingsgang van de mensheid. Beelden van opoffering zijn te vinden in de
levens van alle grote Meesters, zoals Boeddha en Krishna, die de Christus vooraf
zijn gegaan. Hun levensverhaal vertoont ook trekken van de levensgeschiedenis
34
van Jezus. Verder zegt Samael Aun Weor:
De esoterische achtergrond van Judas geeft aan dat het hier om een
specifiek soort ego gaat, dat een belangrijke rol speelt in de innerlijke
ontwikkeling van de mens. Het verraad van Judas verzinnebeeldt de
demon van de begeerte. Dagelijks verraden wij onze innerlijke Meester
door onze begeerten vrij spel te geven. We beseffen dat de weg naar de
waarheid een van zelfopoffering is, en offers wil de mens in de greep van
het materialisme niet brengen. De drie verraders Kaifas, Pilatus en Judas,
dat zijn wijzelf. De wereld heeft zoveel minachting voor hen omdat hun
zwakheden de onze zijn.
Karl Barth benadert het dichtst deze stellingname: ‘Aan Judas kan de mens zijn
eigen essentie herkennen. Judas is de schaduw van de mens die hem altijd
35
begeleidt’. Het theosofisch standpunt luidt: ‘Want de ware aard van deze apostel
en verrader is voor de rechtbank van de mensheid nooit op de juiste manier
36
weergegeven’.
Het spreekt vanzelf dat met deze beschouwingen over de figuur van Judas Iskariot
het laatste woord niet gezegd is. De vraag blijft: Wat is de waarheid? Boeli zegt
hierover in De rots der struikeling:
Zo ben ik, van jongsaf aan, bedolven geweest onder meningen zonder
gezag. Een ieder verkondigt de waarheid, zoals hij hem ziet. En de
waarheid? Ik weet niet of ik ooit de bron zal ontdekken waaraan ik mijn
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dorst voorgoed kan lessen en het anker, waarvoor ik mijn ziel in de oceaan
van de eeuwigheid kan leggen.
Aun Weor geeft als antwoord:
De waarheid, zij is niet in een of andere sekte of geloofsgemeenschap
te vinden. Men moet haar in zichzelf zoeken. Alleen wanneer men een
onderzoeker is met innerlijke verwondering zal men ontdekken dat de
waarheid binnen in de mens zelf aanwezig is. De sleutels van de waarheid
37
liggen in ons eigen hart.
Met De Mensenzoon van Boeli van Leeuwen als basis ben ik jaren geleden begonnen
aan een zoektocht naar de waarheid omtrent de Judas-figuur. Zo blijkt hoe één
geschrift een geweldige invloed kan hebben. Als Boeli geen enkel ander boek had
geschreven, dan verdient zijn moed en inzicht in De Mensenzoon tentoongesteld
reeds in de annalen van de geestelijke ontwikkeling van de mensheid te worden
opgenomen. Dit werk is zonder twijfel de getuigenis van Boeli van Leeuwen's
gnostische levensfilosofie.
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Paul Lobbrecht
Op zoek naar de identiteit van de Curaçaoenaar
Inleiding
Wie enigszins bekend is met het werk van de schrijver Boeli van Leeuwen, en met
name met de novellen De rots der struikeling (1959), Een vreemdeling op aarde
(1963) en De eerste Adam (1966), zal het niet ontgaan zijn dat het levenslot van de
belangrijkste personages sterk verbonden is met het eiland Curaçao. Het eiland is
voor de hoofdfiguren wieg en graf, het alpha en omega van het bestaan ofwel: over
meer dan het eiland beschikken ze eigenlijk niet, binnen zijn grenzen behoort hun
leven zich af te spelen. Het eiland wordt wel de ‘navel van de wereld’ genoemd,
d.w.z. dat men via het eiland in contact treedt met de bron van het leven, de
oorsprong van het bestaan, God zelve. Dergelijke gedachten geven aan dat het
eiland een integraal bestanddeel vormt van de identiteit van degene die er geboren
is. Deze geworpenheid brengt Boeli van Leeuwen in beeld, door ons uitvoerig te
informeren over de genealogie van de hoofdfiguren: wij lezen waarom hun
voorouders naar Curaçao kwamen, welke verschillende erfgoeden en persoonlijke
drama's zij meenamen, en hoe zij er in slaagden een Curaçaos geslacht te
grondvesten in een samenleving waarin de slavernij diepe sporen achterliet.
De hoofdrolspelers zijn de laatste telgen uit dergelijke beladen geslachten, en
allen zoeken zij naar een nieuw begin voor een menswaardig bestaan. Hun band
met het eiland is in deze beslissend, en dat wordt heel pregnant uitgedrukt door de
titel De rots der struikeling: het is de naam die God in de Bijbel draagt als Hij als
God miskend wordt en op dezelfde wijze wordt Curaçao een bron van ergernis in
het leven van degene die daar geboren is en de consequenties van zijn afstamming
niet wil dragen.
Echter, wie die identiteit gestalte wil geven heeft een zware weg te gaan. De
samenleving is zoals gezegd een produkt van slavernijverhoudingen en dat houdt
in dat degene die menswaardig wil leven zich daar niet aan kan conformeren. Dit
impliceert een breuk met de raciale conventies op het eiland met als gevolg dat men
buiten de samenleving komt te staan. Dit vervreemdingsproces is heel goed
zichtbaar: de hoofdpersonen zoeken naar een heroriëntatie van het bestaan en
komen daardoor in een sociaal vacuüm terecht. Allen hebben zij perioden gekend
waarin zij het eiland ontvluchtten en hun heil elders zochten. Terugkeer naar Curaçao
staat
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dan ook voor herstel van contact met de levensbron, aanvaarding van de plaats die
hen op aarde toekomt, en het besef dat ze noodgedwongen als eenling een nieuwe
norm van menselijkheid vertegenwoordigen.
Wij mogen op grond van het bovenstaande verwachten dat een beschrijving van
de levens van de hoofdfiguren, in termen van vervreemding en identiteit, antwoord
geeft op de vraag hoe het leven op Curaçao geleefd moet worden wil het volwaardig
menselijk zijn.

Vervreemding
Als men kennismaakt met Eddy Lejeune, Kai Medema en Adam Polaar, sleutelfiguren
in achtereenvolgens De Rots der struikeling, Een vreemdeling op aarde en De eerste
Adam, ontmoet men vreemdelingen op aarde: al het normaal menselijke is hun
vreemd, hun leven verloopt bepaald niet volgens het gebruikelijke patroon, dat
bestaat uit het opgroeien in een gezin dat een eerste oriëntatie in de wereld verzorgt,
waarna het kind via scholing en contacten met anderen voor zichzelf een plek
verwerft binnen de gemeenschap. Dit doorsnee model wordt voortdurend onder
spanning gezet en doorbroken, waardoor de personages buiten de conventionele
orde worden geplaatst.
De gebeurtenis die de cesuur in Eddy Lejeunes bestaan aanbrengt, is de twijfel
over zijn afkomst. Toevallig hoort hij het gesprek van zijn neef en diens vrouw
hierover, en Eddy's reactie spreekt voor zich:
Het merg in mijn gebeente leek te bevriezen en het bloed stolde in mijn
aderen. Ik grijnsde, als een paard, met alle tanden tussen mijn stijve lippen
naar voren gestoken. Mijn ogen lagen in hun kassen als knikkers, die er
ieder ogenblik uit konden rollen. Toen schreeuwde ik van smart en deed
mijn handen voor mijn ogen.
Het leven van Kai verloopt haast parallel aan dat van Eddy. Hij is getuige van het
overspel van zijn moeder, en:
de hemel werd paars en toen zwart. Hij sloot zijn ogen en viel omlaag:
naar de aarde en uit het Paradijs.
Ook Adam Polaars leven wordt al vroeg diep verstoord. Zijn jeugdvriendinnetje is
een tijd op vakantie, en Adam worstelt precies in die periode met een huidinfectie.
Als het meisje terug komt en Adam op haar afstormt met zijn etterende huid en haar
wil zoenen, worden haar ogen groot van ontzetting, ze walgt van hem, kokhalst en
braakt.
En Adam, lijkwit, legde zijn handen op de toonbank om zich te steunen
want de grond had onder zijn voeten bewogen.
Hoe broos is het bestaan van de mens die naïef gelooft in het woord van zijn vader
dat hem tot zoon maakt, of die zijn vertrouwen stelt in het huwe-
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lijk en de instituties der mensen die hem omgeven van wieg tot graf en hoe bedrogen
komen degenen uit die zweren bij de bestendigheid en kracht van gevoelens van
liefde en verliefdheid. Een mens zoekt van nature naar beschutting, naar zekerheid,
naar een vaste bodem om zijn paradijs op te bouwen. Veelal krijgt hij de blauwdruk
daarvan aangereikt door de omgeving en kan er samengewerkt worden aan een
collectief, de sociaal-culturele gemeenschap. Wat Boeli van Leeuwen heel scherp
toont, is de betrekkelijke zekerheid van zo'n totaliteit, want het geheel bestaat bij
gratie van het geloof dat men er in stelt. Verdwijnt dat geloof, zoals gebeurt bij de
drie hoofdpersonen, dan staat een mens alleen, hij ervaart zich als eenling, het
gesprek tussen hem en de ander stokt want zij zijn vreemden voor elkaar geworden.
Het leven kent een oorsprong, de geboorte uit de moeder, en een doel dat zin
geeft aan het leven. En als dat doel door meerdere mensen gedeeld wordt, is sprake
van gemeenschappelijkheid, van communicatie met anderen. En dat doel komt
volgens Boeli van Leeuwen van de vader: hij is hemelbestormer, vertegenwoordiger
van het levensideaal en bewaarder van de hemelsleutel, dat wil zeggen dat hij de
weg naar de realisatie van het doel uitstippelt. Wie zijn vader kwijt is, is een eenling
en is de richting in zijn leven kwijt. En zo zien wij Eddy Lejeune zijn leven leiden als
een rusteloze zoeker die het ene geloof na het andere afwijst, omdat ze het menselijk
geluk niet kunnen realiseren. Op jacht naar diamanten sterft Eddy een zinloze dood,
de uitkomst van een leven dat niet in staat is de vervreemding op te heffen.
Ook bij Kai Medema lijkt de doodsdrift de overhand te hebben. Van zijn opvoeding
in Nederland, waar waarden zoals tucht, orde, netheid, plichtsbetrachting en
zuinigheid de basis vormen, komt niet veel terecht. Kai volgt zijn driften en zit
voornamelijk achter de vrouwen aan. De oorlog verpulvert het laatste greintje geloof
in de intermenselijke solidariteit en de genadeslag krijgt Kai tenslotte op Curaçao:
zijn ouders blijken zelf niet in staat elkaar te haten, iets wat tenminste nog begrijpelijk
zou zijn geweest na het overspel van zijn moeder. Het sociale leven van de groep
waar Kai normaal gesproken op grond van zijn afkomst in thuis zou horen, ervaart
hij als een toneelstuk waar hij een rol in speelt, meer overtuigend is de vervreemding
waar hij aan lijdt niet uit te drukken! Terug in Nederland leidt Kai een bestaan zonder
verplichtingen en zonder bindingen met de medemens. Als een steen, te zwaar om
te drijven, zakt hij naar de onderste laag, daar waar allen zich verzamelen die het
spoor bijster zijn. Hier leeft hij werkelijk als een vreemdeling op aarde, met als enige
troost de vele vrouwen en de drank die hem binnenvoeren in een zuiver privé
droomwereld van hallucinaties en visioenen.
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Wie het leven van Adam Polaar overziet vanaf het moment dat hij, door de
traumatische ervaring met zijn jeugdliefde, op zichzelf werd teruggeworpen, wordt
getroffen door de vervreemding die er uit spreekt: voortdurend ervaart Adam de
afstand tot de ander. Op een eiland waar men elkaar door en door kent, omdat men
alles van elkaar ziet, blijft Adam een vreemde, hij is niet te classificeren: hoezeer
zijn vrienden ook proberen de legpuzzel van zijn leven te leggen, altijd ontbreken
er stukjes. Die stukjes ontbreken echter niet toevallig, maar principieel, Adams
natuur verzet zich tegen een annexatie door de groep. Het thema van de
vervreemding bereikt in De eerste Adam zijn voltooiing: Adam is de meest
vervreemde, d.w.z. op zichzelf teruggeworpene, van de drie hoofdpersonen. Heel
scherp ervaar je als lezer dat hij een eenling is, en dat in een samenleving
gekenmerkt door een grote sociale controle, waar een ieder gestraft wordt die het
waagt de conventies die bij zijn sociale laag horen met voeten te treden. Ondanks
het isolement waar Adam in verkeert, krijgt men niet de indruk dat hij lijdt aan verlies
van identiteit, maar dat het hervinden van een nieuwe levensvorm juist door de
vervreemding heen loopt.

Identiteit
Zoals eerder aangegeven zijn vervreemding en identiteit niet tegengesteld, maar
lopen in elkaar over. In De rots der struikeling is nauwelijks sprake van identiteit van
de hoofdpersoon, de titel geeft heel precies aan dat Eddy zijn ware zelf ontkent.
Zijn enige zekerheid komt van zijn moeder vandaan: zonder twijfel is hij haar zoon
en zij geeft hem ook een plek op aarde: zijn geboorte-eiland. En in plaats van deze
zekerheid tot grond van zijn leven te maken, volgt hij het spoor van zijn vader dat
leidt tot een mislukt bestaan. Toch is er een moment in het leven van Eddy Lejeune,
waar hij zich iets realiseert van zijn wezenlijke verbondenheid met het eiland en de
betekenis van zijn moeder: in een van de Duitse kampen tijdens de Tweede
Wereldoorlog,
gezeten onder het kruis van de zoeklichten tegen de koude hemelnacht,
zong ik het lied van het eiland waar mijn moeder mij het licht mijner ogen
schonk.
In tegenstelling tot Eddy lijkt Kai Medema door te dringen tot de grond van zijn
bestaan. Keerpunt in zijn leven vormt het bezoek van zijn ouders. Kai verwijt zijn
vader een dubbele moraal: zelf heeft hij (Kai's vader) bij een negerin kinderen
verwekt, maar hij vindt het huwelijk met een kleurling verwerpelijk. De emotionele
gevolgen zijn dermate ingrijpend dat Kai zich een delirium drinkt, bij de psychiater
belandt en de raad krijgt alcohol te laten staan. Op advies van de arts vertrekt Kai
naar Spanje,
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waar het hem gelukt eindelijk serieus contact te maken met een vrouw.
Deze vrouw, Maria geheten, staat voor twee andere Maria's die hij zijn leven lang
zocht: de hemelse maagd, het symbool voor al het zuivere in een vrouw, en zijn
eigen moeder. Maria is echter getrouwd en Kai's relatie met haar heeft geen schijn
van kans in een land waar buitenechtelijke verhoudingen, vanwege de religieuze
consequenties, absoluut taboe zijn. Noodgedwongen speelt hun liefde zich in het
duister af, daar waar volgens Kai de werkelijk belangrijke dingen op aarde zich
afspelen. Maria opent voor Kai de weg tot de vrouw, ‘de sterkste vorm op aarde’,
haar lichaam is het duister paradijs waar elk mens uit voortkomt en wanneer de
navelstreng wordt doorgesneden, zijn wij mens, wat zoveel betekent als ‘geworpenen
op deze aarde, de bannelingen uit het Paradijs’.
Maria vormt voor de hoofdpersoon uit Een vreemdeling op aarde, de eerste stap
op weg naar zijn oorsprong. Zij wijst op de moeder als bron van leven, en als Kai
Maria moet verlaten - eigenlijk omdat hij beseft dat liefde geboren is en derhalve
sterfelijk is - en terugkeert naar Curaçao, is dat een reis terug naar het begin van
zijn leven: zijn moeder. Zoals eerder opgemerkt staat de vaderfiguur voor de
samenbindende krachten van de groep, hij geeft idealen mee waarop een
gemeenschap gefundeerd kan worden. De moeder daarentegen geeft het leven,
werpt het kind op een bepaalde plek op aard een geeft het zo een plaats in de serie
van het menselijk leven.
Het is de band met de moeder, en via de moeder met de anderen (medemensen),
die een mens ten diepste bepaalt. Maar deze medemens waar een individu
onverbrekelijk mee verbonden is, is verre van volmaakt. De geschiedenis van
Curaçao levert een weinig fraai beeld van de mensheid op, en ook de vele en
uitvoerige verhalen over de voorgeslachten van de hoofdperosnen doen ons met
Kai besluiten:
Met mensen leven is onmogelijk: hun nabijheid doet bloemen verwelken
en honden van angst op hun buiken sluipen over de grond.
Maar ondanks deze verderfelijke aard van de mens, kan een mens niet zonder de
anderen: ‘de hel der eenzaamheid is erger dan het bederf van de aanraking’.
In De eerste Adam wordt de vraag naar de identiteit van de mens in het volle licht
geplaatst: volgt een mens het voetspoor van zijn vader en is hij de bestormer van
de hemel of geeft de mens voorrang aan de mens en het menselijk leven? Pater
Bodin vertegenwoordigt de mens die zoekt naar zijn vader, zijn leven wordt, net als
dat van Eddy Lejeune, bepaald door de angst God te verliezen. Heel zijn denken
staat in dienst van de verdediging van het heilsplan en deze collectieve kijk op de
mensheid doet hem voorbijgaan aan het individu: de enkeling is niet van belang,
het gaat om de opmars van de mensheid in de richting van de perfectie. Adam
Polaar
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daarentegen heeft alleen maar aandacht voor de enkeling, degene die door een
ellendig lot zodanig op zichzelf is betrokken, dat de communicatie met hem niet
mogelijk is. Zulke individuen zijn volstrekt nutteloos voor het collectief, men kan met
hen niets meer ondernemen. Het lijden heeft hen ontdaan van hun spreken, hun
gewoonten, hun idealen, kortom van alles wat hen met anderen verbindt. Het enig
positieve wat van hen gezegd kan worden is dat zij mens zijn, en juist tussen hen
hoort Adam thuis! Hij wordt door een macht, sterker dan zijn eigen wil, naar hen
toegedreven en hervindt tussen deze verschoppelingen zijn ware zelf. En zo krijgt
de vervreemding van het collectief de betekenis van zuivering van alles wat er in
het leven eigenlijk niet toe doet en kan inzicht ontstaan in de ernstige dimensie van
het bestaan. Adam beseft:
alles in het leven is een spel behalve de eigen dood en het lijden dat
eraan voorafgaat. Al het andere is literatuur, een spel van de verbeelding,
een zo gewilde toestand.
Veelzeggend is de plaats die Adam is toegewezen: temidden van verdoemden van
deze aarde, naamloze, nutteloze schepselen zonder enig perspectief, leidt hij een
doelloos bestaan. Doelloos omdat menselijke zingeving ontbreekt, de voorwaarden
voor de realisatie daarvan ontbreken volledig. Door het stilleggen van elk menselijk
perspectief komt de meest basale dimensie van het bestaan bloot: de realiteit van
het leven, die inhoudt dat een mens geboren wordt op een bepaalde plaats en daar
sterven moet, en tussen deze beide momenten is een mens in de greep van het
leven zelf dat elk bedenksel doorkruist. Geen samenleving, geen cultuur, geen
conventie, geen traditioneel geloof is krachtig genoeg om het leven in een van
tevoren uitgestippelde baan te leiden. Wij kunnen dit alles samenvatten met één
gezegde: ‘het leven is sterker dan de leer’.
De vraag naar de identiteit van de mens zou je, na lezing van de eerste drie
romans van Boeli van Leeuwen, als volgt kunnen beantwoorden. Een mens ontvangt
van zijn moeder het leven en een plaats in de wereld. De vader symboliseert de
vorm die het leven krijgt in de samenleving, hij oriënteert het bestaan door middel
van een godsdienst en het aanreiken van een levensideaal. De moeder- en de
vaderfiguur vormen de twee bestanddelen van de identiteit van een mens, staande
in het spanningsveld tussen deze twee geeft een individu inhoud aan zijn leven.

De identiteit van de Curaçaoënaar
De Curaçaose mens mag je zien als degene die het bovenstaande, vrij algemene
model van de identiteit, gestalte geeft op Curaçao. Eenmaal geboren
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op het eiland, groeit het kind op in een samenleving die ontstaan is door de slavernij.
Deze oorsprong brengt een gemeenschap voort, gekenmerkt door segmenten
onderscheiden naar huidskleur en die in stand worden gehouden door strenge
conventies. Bovendien is de sociale controle groot omdat eilandbewoners elkaar
door en door kennen, in darmen en nieren. Het gevolg is dat degene die zich niet
conformeert om welke reden dan ook, gedoemd is, sociaal gezien, een marginaal
bestaan te leiden.
Het verhaal over het voorgeslacht van Kai Medema illustreert heel fraai het
bovenstaande. De eerste Medema was een Friese boerenzoon die als koloniaal
naar Curaçao werd gezonden en het daar tot sergeant in het leger bracht. Vanwege
de schaarste aan huwbare blanke vrouwen zocht hij bevrediging voor zijn sexuele
behoeften buiten zijn eigen kring. Kort wordt beschreven hoe Medema, in de greep
van zijn begeerte, Felicia, een zwarte schoonmaakster, naloopt en met haar slaapt.
En Boeli van Leeuwen merkt op:
Zo werd de eerste telg van het Curaçaose geslacht Medema verwekt:
onder een gloeiende zon en in het geruis van de branding.
De relatie tussen Medema en Felicia blijkt bestendig, ondanks de ontstemdheid van
de meerderen van de sergeant en de donderbrief van zijn vader, die om
geloofsredenen en vanwege de zonde van het concubinaat, deze verbintenis afkeurt.
Met dit verhaal laat de schrijver ons zien dat de oorsprong van de Curaçaoënaar
gezocht moet worden op die plekken waar het leven sterker is dan de leer, waar de
moeder het wint van de vader. Die plaatsen liggen in de marge van de samenleving,
in het verborgene, want wat daar gebeurt druist in tegen het vigerend normbestel.
Nochtans zijn zulke gebeurtenissen essentieel voor het voortbestaan van het leven
op het eiland, want het zijn deze sexuele relaties die de grootste tegenstelling in
sociale rangorde, die tussen de blanke man en de zwarte vrouw, opheffen, waardoor
een rassenoorlog op het eiland wordt voorkomen.
In De eerste Adam worden de duistere plekken in de samenleving verbonden
met de religie en de ethiek op het eiland. Wie Adam Polaar volgt gaat de weg van
de vervreemding van de heersende maatschappelijke orde en daalt af in een soort
niemandsland waar het bestaan niet veel meer inhoudt dan geboren worden, lijden
en sterven. De situatie van de mens die hier leeft is vergelijkbaar met die van de
bijbelse Adam toen hij uit het paradijs werd verdreven en uitgeleverd werd aan de
orde van de natuur. Nu wordt duidelijk waarom Adam Polaar de ‘eerste Adam’ wordt
genoemd: hij is de natuurlijke mens, uit de aarde geboren, door en door stoffelijk
en alleen onderworpen aan de wetten van de natuur. Wil Boeli van Leeuwen ons
voorhouden dat de Curaçaoënaar eigenlijk een soort eerste Adam is
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die geen andere zekerheid heeft dan het feit dat hij mens is en dat hij vanuit een
toestand van vervreemding opnieuw moet beginnen? Het is zeer waarschijnlijk
gezien de ontstaansgeschiedenis van Curaçao, waar mensen van zeer verschillende
herkomst bijeen zijn gebracht op een eiland, zonder een norm die krachtig genoeg
blijkt te zijn om een menswaardige samenleving op te baseren.
Het is in de figuur van Adam Polaar dat een nieuwe ethiek gestalte krijgt: hij is in
de krochten van het eiland, de navel van de wereld, de as van hemel en aarde
omdat hij de moed heeft om te doen wat pater Bodin niet kan volbrengen. Die
verzucht:
Ik heb niet de moed om stil te staan bij die ene soldaat, die in het ravijn
ligt met gebroken rug. Maar ik geef toe dat het gehele mysterie van het
leven misschien te vinden is in het lijden en sterven van die ene
achtergebleven soldaat. Misschien is in zijn gebroken ogen meer van
Gods geheim te vinden dan in het leger dat victorieus tegen de
bergwanden omhoog gaat: onweerstaanbaar, onverslaanbaar, iedere
dag dichter bij de top.
En zo vervult Adam Polaar hetgeen in zijn naam besloten ligt: als eerste Adam is
hij vastgeklonken aan het eiland, maar tevens is hij onverbrekelijk verbonden met
de tweede Adam, de stralende bewoner van de hemel, de leven-gevende geest.
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Klaas de Groot
Het zachte diabaas
In 1988 beleefde de belangstelling voor de Nederlandstalige Antilliaanse literatuur
een hoogtepunt. Tip Marugg had in dat jaar eigenlijk de AKO-literatuurprijs moeten
krijgen, en Boeli van Leeuwens Het teken van Jona werd lovend besproken in bijna
alle Nederlandse kranten. Het boek deed trouwens ook mee aan de AKO-wedstrijd,
maar het werd niet genomineerd.
Een van de stemmen in het perskoor was die van Jaap Goedegebuure. Hij schreef
in de Haagse Post (zaliger gedachtenis) een artikel over de Nederlandstalige
literatuur van Curaçao onder de titel De rots der struikeling. Als die titel al een
eerbewijs was aan Boeli van Leeuwen, dan was de ondertitel het wel aan het hele
eiland. Curaçao wordt daarin de Hof van Eden genoemd. In zijn inleiding stelt
Goedegebuure vast dat er maar weinig plekken in het Nederlands taalgebied zijn
die zo frequent en zo lyrisch zijn beschreven als de 472 vierkante kilometer van
Curaçao. De statistische staving van dit gegeven ontbreekt, maar de opmerking
zou heel wel waar kunnen zijn.
Curaçaose auteurs zijn niet bang de liefde voor hun geboortegrond uit te dragen.
Het is een algemene gewoonte op Curaçao te spreken over ‘Bon mama Korsou’.
Terwijl de mama ook voorkomt in de duidelijkste Papiamentstalige krachtterm.
Tussen die twee moeders leeft men op Curaçao, waar de moeder in het
gezinsverband de kernfunctie vervult. Een van de auteurs die op de meest krachtige
wijze zo'n loflied zingt, is de man die De rots der struikeling heeft verzonnen en voor
het eerst heeft ‘gezien’. Hij kijkt er nog steeds rond, zoals treffend blijkt uit zijn laatste
boek Geniale anarchie: Mr. Dr. W.J.C. (Boeli) van Leeuwen.
Dat rondkijken doet Van Leeuwen niet op een gewone manier, hij kijkt met de
ogen van de visionaire auteur, hij ‘ziet’. Dat visionaire speelt voor Van Leeuwen op
twee niveaus. Aan de ene kant vervult de schrijver op Curaçao de rol van profeet,
zo lezen we in interviews. Dan moeten we denken aan de bevlogen ziener die meer
weet dan alle anderen. Aan de andere kant figureert Van Leeuwen in de vermomming
van een literaire afsplitsing, bijv. in Het teken van Jona. Dan speelt hij de rol van
‘de professor’, de allesweter voor de gewone man in straten van Willemstad. Toch
moet hierbij ook bedacht worden dat de schrijver op Curaçao zich niet moet gaan
verbeelden dat hij iets bijzonders is. Hij moet lijken op de gewone man die een
hondehok timmert.
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In een tien jaar oud artikel met de titel My eyes were blind with stars - wanneer
worden die artikelen nu eens gebundeld, of blijven ze liggen als de diamanten die
Eddy Lejeune in De rots der struikeling zocht in een zijtak van de Paraguarivier,
ergens in Zuid-Amerika - beschrijft Van Leeuwen hoe zo'n schrijver kijkt:
Kijken naar is registreren, zien is begrijpen. ‘I see what you mean’ drukt
het heel precies uit. Een ziener is een profeet en geen voyeur.
Dat begrijpend zien doet de mens in visionaire flitsen. Dan wordt het verschil duidelijk
tussen ‘licht en duister, tussen Christus en Satan, tussen goed en kwaad’. In de flits
ziet bijv. de lijdende mens, of zoals Van Leeuwen hem noemt: De eerste Adam,
zichzelf nog eens als in een visioen:
De tweede Adam is zijn droom. Daarom staat hij altijd op die heuvel en
staart naar de hemel ‘until his eyes are blind with stars’.
En waarom hij op die heuvel staat, is een vraag die in de derde roman van Van
Leeuwen De eerste Adam beantwoord wordt door Pater Bodin. Bodin is één van
de twee hoofdpersonen, een beroemde priester-geleerde die over de hele wereld
zwierf om het ontstaan van de mensheid uit te pluizen maar op Curaçao de echte
mens ontdekt in de andere hoofdpersoon Adam Polaar. Tijdens een gesprek met
Adam Polaar en de belangrijke bijfiguur Dr. Luis, zegt Bodin:
Want de eerste Adam roept onafgebroken in de hemel boven zijn hoofd
de tweede Adam aan: de hemelse, de stralende, de onvergankelijke
tweede Adam.
Zo stapt de lezer van het aardse plan over op het hemelse, van de wereld naar de
elementen die boven het aardse liggen. Om die elementen te kunnen zien heeft de
mens, i.c. de lezer van Van Leeuwen, een profeet, een ziener nodig. Iemand met
het vermogen om de ogen van de gewone mens te openen. Zo gezien is de lezer
te vergelijken met de mensen die in de straten van Willemstad bovengenoemde
‘professor’ aanschieten met allerlei vragen: ‘picking his brains’.
Het vermogen om de medemens nieuwe ogen te geven is veel van de
romanfiguren van Van Leeuwen gegeven. Daaronder moeten ook de vertellende
ik-figuren gerekend worden die vaak trekjes gemeen hebben met hun geestelijke
vader, de auteur. Ook treden er personages op met zienerskwaliteiten die getoond
worden, midden in een visioen.
Heel sterk komt het visionaire aspect al tot uitdrukking bij Eddy Lejeune, de
hoofdpersoon van de eerste roman van Van Leeuwen De rots der struikeling. Het
vierde hoofdstuk van dat boek begint met een vanuit Lejeune geziene beschrijving
van een stad in doodsnood:
Boven de stad hangt een walm van roet en as. [...] Door de straten gaat
een stroom van mensen langzaam tussen de steenbrokken, als ge-
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lovigen in een processie, ze hebben zakdoeken voor hun gezichten
gebonden en zien eruit als middeleeuwse penitenten, die verdoofd zijn
door het besef van de onmetelijkheid van hun zonden.
Het is interessant om te zien dat, nadat het hoofdstuk van toon is veranderd en het
is uitgelopen in een beschouwend en rapporterend deel, het visionaire plotseling
weer toeslaat. Eddy Lejeune is inmiddels beland in een concentratiekamp en zijn
medegevangenen vragen hem over zijn geboorte-eiland Curaçao te vertellen. Om
hen te troosten begin Lejeune, geheel in de gedragen stijl die bij een visioen past:
En gezeten onder het kruis van de zoeklichten tegen de koude hemelnacht
zong ik het lied van het eiland waar mijn moeder mij het licht van mijn
ogen schonk. Ik sloot mijn ogen [om het visioen beter te zien, KdG] en
zei: ‘Het schoonste uur van de dag is, wanneer de zon bloedrood boven
de zee hangt...’.
En dan volgt een visionair loflied op Curaçao. Duidelijk is, dat er twee visioenen in
elkaar schuiven. De omgeving van Eddy Lejeune wordt getekend met visionaire
woorden en beelden. Als de bombarderende Amerikaanse piloten boven het kamp
beschoten worden, kleurt hun angst de wolken rood. Een Amerikaanse piloot valt
als ‘een engel met verbrande vleugels’. Hij wordt een luchtmens genoemd. En na
het bombardement stijgen de vlammen van de mensenhel (...) tot in de hemel. Een
van de bewakers heeft het teken van Kain tussen de ogen gebrand, ziet Eddy
Lejeune. ‘Hetzelfde teken dat er op uw eigen voorhoofd staat’, zegt hij tegen de
lezer. Het tweede visioen, het droombeeld van het eiland, is ingebed in het visionair
beschreven decor van het kamp.
Deze citaten laten ook zien dat Eddy Lejeune niet alleen lyrisch wordt en Bijbelse
taal gebruikt wanneer Curaçao plaats van handeling is, zoals de inleidende
vertellersfiguur, een notaris en oude vriend van Lejeune, opmerkt. Eddy Lejeune
en veel andere romanpersonages worden lyrisch als het visionaire element toeneemt.
In het visioen ontmoeten lyriek en bezwerende taal elkaar.
Dat is met name waarneembaar in de romans Een vreemdeling op aarde en
Schilden van Leem. Het laatstgenoemde boek begint met een visioen van de
hoofdpersoon Dianklo (Soms Djanklo gespeld) Deverau. Op de vliering van het
‘hoge huis’ aan het Julianaplein op Punda (n.b. ook Adam Polaar uit De eerste Adam
is geboren in een ‘hoog smal huis’, maar dan om de hoek op Pietermaai) ziet
Devereau het volgende:
Vlak onder de dakpannen zweeft in de middenstof een vergane leren
fauteuil, los van de materie en buiten onze tijd en ruimte (...). Op zijn leren
stoel zit de zumbi in een weggerot uniform met laarzen, die door ratten
tot halverwege de kuit zijn opengereten. Onder een sliert haar,
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die met zijn opgedroogde pruik over zijn voorhoofd omlaag is gegleden,
staren wimperloze, fosforiserende ogen, demonisch van intensiteit.
Dit beeld doet sterk denken aan het beeld van de angstaanjagende Indiaanse
generaal-dictator waarmee de roman Een vreemdeling op aarde begint, tot de
beschrijving aan toe. Opvallend is ook dat in het laatste hoofdstuk van Schilden van
leem, wanneer Dianklo Devereau in het gekkenhuis zit en met injecties geholpen
moet worden om de beelden die hem kwellen te neutraliseren, hij tegen zijn
vertrouwensman van dat moment opmerkt:
(...) maar het wil mij voorkomen dat ik begin te zien, Jacob, ik begin te
zien.
Zo gebruikt Van Leeuwen het visioen als literair stijlmiddel op inhoudelijk niveau.
Om de werking ervan te versterken is het visionaire element ook aanwezig op het
niveau van het taalgebruik. We zien dat Van Leeuwen veelvuldig gebruik maakt van
een Bijbelse metaforiek, en van stijlmiddelen als paradoxen, antitheses, enumeraties
en hyperbolen. Ook het gebruik van uitspraken met een sententieus karakter en de
emotionele woordkeus, bijv. in de keuze van de vele versierende adjectieven geven
kracht aan het visioen dat Van Leeuwen keer op keer de lezer probeert voor te
toveren.
Maar dat het taalgebruik niet bepalend is voor het visionaire laat het laatste boek
Geniale anarchie zien. Daarin speelt het visionaire element eigenlijk alleen maar
een rol op het inhoudelijke niveau. Logisch natuurlijk voor een boek met een
journalistieke achtergrond. De stukken werden tenslotte geschreven voor De
Curaçaosche Courant. Maar dat ook in de krant het bezwerende profetische beeld
kan toeslaan bewijst o.a. het meest indringende stuk The rest is silence.
Achterin Een vreemdeling op aarde, in een speciale toevoeging, wordt door Pablo
Walter als oorzaak voor de aanwezigheid van een aantal van deze taalfacetten Van
Leeuwens Curaçaose, deels Papiamentstalige achtergrond genoemd. Eerder
genoemde Goedegebuure heeft het in dit verband over een Calvinistische inslag,
terwijl hij tegelijkertijd Van Leeuwen ziet als één van de ‘kinderen van de Fraters’,
wat Van Leeuwen trouwens nooit geweest is, al helemaal niet in de betekenis die
Jules de Palm, de schrijver van Kinderen van de fraters hecht aan die
groepsbetiteling.
Maar hoe het ook zij, het is duidelijk dat het hoogstpersoonlijk taaleigen uiterst
geschikt is om het uiteindelijke onderwerp van Van Leeuwen, de eschatologie, te
verwoorden. Terwijl het tevens een verrijking betekent van de Nederlandstalige
literatuur op de Antillen in het bijzonder en van de Nederlandse literatuur in het
algemeen.
Het is interessant om te zien dat in besprekingen van het werk van Van Leeuwen
sinds 1985, toen Schilden van leem verscheen, het begrip visioen steeds vaker
gehanteerd wordt. En als in 1988 de voorlopig laatste roman
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verschijnt: Het teken van Jona, is er alle bewondering voor de visionaire scènes en
het feit dat het boek op zo'n overtuigende wijze realistisch en visionair is. De
Nederlandse critici zijn voor zijn werk klaargestoomd door de grote Zuidamerikaanse
schrijvers, waaronder met name ‘de grote Gabriël’, wil Van Leeuwen hierover nog
wel eens malicieus opmerken.
Als men het proza van Van Leeuwen overziet, wordt duidelijk dat het visionaire
element op vele manieren kan opduiken. Dat blijkt o.a. als we het eerste prozawerk
van Van Leeuwen De mensenzoon uit 1947 leggen naast het eerste hoofdstuk van
Het teken van Jona: ‘Het paard van Johannes’. De mensenzoon is een verhaal
waarin Van Leeuwen naast de Evangelisten gaat staan. Op hen steunt natuurlijk,
maar toch zijn eigen visie op Jezus verwoordt. Het gaat hoofdzakelijk over de laatste
dagen van Jezus als mens, op weg om visioen te worden. Het stuk over ‘het paard
van Johannes’ is een totaalvisioen. In dit apocalyptisch geheel voert het vale paard
van Johannes de ik-verteller van beeld naar beeld.
De beelden worden niet onderbroken door gewone alledaagse realiteiten. Ook
de andere delen van de roman, vooral het laatste hoofdstuk ‘Curaçao Festival’ met
daarin een beschrijving van een bijzonder festival voor de ‘ellendigen’ van Willemstad
op de kade voor hotel Venezuela en hotel Caracas, schilferende oorden van
lichtzinnigheid, geven zulke uitgewerkte beelden in profetisch-bezwerende taal, dat
dit boek makkelijk het meest visionaire uit het werk van Van Leeuwen genoemd kan
worden.
En ook op een ander vlak is Het teken van Jona een teken van iets bijzonders,
want vergeleken met de vorige romans is er sprake van een verandering in de
thematiek. Het raciale thema is amper aanwezig en ook het vaak gesignaleerde
thema de laatste te zijn van een heersend (blank) voorgeslacht staat niet op de
voorgrond. Een ander thema misschien wel verwant met het tweede, nl. dat van de
‘displaced person’ is geheel afwezig. Het is trouwens de vraag of dat thema wel
geïnterpreteerd moet worden, zoals dat tot nu toe vaak gebeurde. Men beklemtoonde
nogal eens de afstand tussen de protagonisten en hun plaats van oorsprong. Maar
Eddy Lejeune bijv. heeft zo'n intense liefde voor zijn geboortegrond dat hij Curaçao
de naam geeft die God soms in de bijbel krijgt: de rots der struikeling. Dit zegt de
notaris in de Inleiding van de gelijknamige roman. En laten we het ‘loflied’ in het
concentratiekamp niet vergeten, laat staan het hele laatste hoofdstuk van het boek.
En Kai Medema is misschien een vreemdeling op aarde, maar niet op Curaçao.
Tegen Adam Polaar en Dianklo Devereau kijkt men aan, maar ze horen bij de
gemeenschap, waaruit ze afkomstig zijn. De ik-figuur van Het teken van Jona,
tenslotte, hoort volledig bij de door hem getekende gemeenschap. Het is weer het
laatste hoofdstuk dat dit het duidelijkst laat zien. De laatste bladzijden zijn een
haarscherpe
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illustratie bij de laatste regels van de roman White Jacket van Herman Melville:
Whoever afflict us, whatever surround,
Life is a voyage that's homeward-bound!

Melville, ook zo geïnteresseerd in eschatologie en ... walvissen.
En het lijkt wel of hoe dichter de lezer, dankzij de vertellers en andere romanfiguren
bij Curaçao komt, hoe meer het visioen optreedt. Langzaam maar zeker wordt de
lezer een groot oog dat ziet, om Lucebert maar eens na te praten, de gebaarde
dichter die geregeld in het werk van Van Leeuwen opduikt. Zelfs met opmerkingen
over Jezus, Van Leeuwens belangrijkste profeet.
En dat grote oog kan zien, dankzij het alles onthullende Curaçaose zonlicht. Dit
laatste is een zeer frequent voorkomend motief in het werk van Van Leeuwen. Omdat
hij van Curaçao is, moet hij dat zonlicht wel gebruiken. Zo ziet Van Leeuwen alles,
en hij weet ook alles van de andere eilandbewoners, omdat hij zelf ook een
eilandbewoner is. Dat weten is nog een bekend motief. Maar vooral omdat hij
schrijver is, hij wilde het nooit worden, zegt hij, hij was het ineens, kan hij het eiland
aan de lezer tonen. En van het eiland zijn eiland maken.

Curaçao
Behalve in De Mensenzoon en in de novelle (of korte roman) Een vader een zoon
is Curaçao voortdurend aanwezig in het werk van Van Leeuwen. Het eiland verschijnt
zelfs als moedervlekje ‘in de zoete kom achter het sleutelbeen’ van Laila, de schone
duivelin uit Het teken van Jona. Ook het kwade heeft nog iets goeds, wil dit vlekje
misschien zeggen, temeer daar het een MOEDER-vlekje is. Tenminste als we
denken aan al die eerbetuigingen die Van Leeuwen op andere plaatsen in zijn werk
richt tot ‘Bon Mama Korsou’.
Zoals al even duidelijk werd, loopt die reeks van vaak in visionaire beelden gegoten
eerbewijzen van de eerste roman tot de laatste. Schilden van leem springt er een
beetje uit, daarin is de aandacht meer op de armen van het eiland gericht.
Dichter bij de werkelijkheid figureert Curaçao in de meeste stukken in Geniale
anarchie, de bundeling van Van Leeuwens columns uit De Curaçaosche Courant.
Van de achtendertig stukken uit de Courant zijn er zevenendertig in de bundel terecht
gekomen, daarvan hebben er twintig direct met Curaçao te maken.
Het beeld van Curaçao, gegeven in die stukken, is opgebouwd d.m.v. visies op
het land zelf en op de Curaçaose samenleving en de individuen
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daarin. Er is aandacht voor de regeerders en hun bijzonderheden. Sommige worden
ontluisterend ten tonele gevoerd, andere worden liefdevol behandeld, zoals o.a. Da
Costa Gomez. En er zijn huiveringwekkende portretten van de vertrapten en
lijdenden. Deze met passie geschetste portretten getuigen vooral van het medelijden
dat Van Leeuwen voelt voor de armsten van het eiland.
Dat medelijden is dan niet het obligate gevoel van ‘och, wat naar is het toch als
je het niet zo goed hebt’, maar het is het letterlijke mede-lijden. Het deel hebben
aan het lijden van de medemens. Dit is mogelijkerwijs het gevolg van het besef dat
de mens de arme altijd bij zich heeft, zoals Van Leeuwen graag benadrukt. Dat
gevoel treedt misschien pas op als we de armen niet alleen bekijken maar hen echt
zien. Zeer verhelderend is het stuk De geordende wereld. Daarin wordt een overbodig
geworden oude man, Yati, aangesteld als verzorger van ‘de Boom des Levens’ op
de patio van het eilandelijk Bestuurskantoor. Aan het eind van het stuk weigert Yati
te sterven voordat hij de auteur voor het laatst gezien heeft. Hun band houdt de
dood tegen. Dit slot doet sterk denken aan bepaalde momenten in de roman De
eerste Adam, wanneer ‘ziener’ Adam Polaar met de ‘koudhete acyteleenogen’ zijn
lijdende medemens te hulp schiet. Ook het portret dat in Riki geschetst wordt van
het gelijknamige jongetje dat geslachtofferd wordt door de mensen in zijn omgeving,
laat de lezer met het gevoel even in een peilloze afgrond gekeken te hebben.
Maar het allermooiste stuk om het visionaire van Van Leeuwen in deze bundel
te laten zien is m.i. The rest is silence. Het is alles tegelijk. Het is een liefdesverklaring
aan Curaçao:
Corossol, corauacu, curacan corazón, coraçao, wie kan vandaag de
oorsprong van je naam nog vinden?
Het begint als een ware profetische visie met een kosmische dimensie:
Miljoenen jaren geleden spoot een machtige fontein vanuit het binnenste
der aarde dwars door de zeebodem gloeiende lava sissend omhoog en
liet twee stukken diabaas achter, die daarna door microscopisch kleine
koraaldiertjes aan elkaar zijn geborduurd. (...) in de tijd gezien zijn mens
en dier hier gisteren aan komen drijven.
Het linkeroog van de schrijver traant dan wel, staat verderop maar met zijn
geestesoog ziet hij des te beter. Een helder licht overgiet zijn leven en hij ziet. Hij
ziet in een flits dat er geen lelijke mensen zijn omdat de mens geschapen is naar
het beeld van God. ‘De mens is een universum, een groot geheim’. En als de auteur
als een profeet met gekruiste benen op een tafel van de markt van Willemstad zit,
weet hij dat ‘ons kijken’ de mens vernedert. De mens moet zien, niet kijken. En pas
voor wie zien kan, wordt Curaçao dat wat Boeli van Leeuwen de lezer wil laten zien.
Dan lijkt de lezer
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op het krankzinnige vrouwtje dat om Van Leeuwen heen danst op de markt en zegt:
Ik bewaar grote geheimen, ik heb drie dochters met staande billen, sanka
paré, ze rijden in dure auto's met hoge heren. Maar ik ben hun moeder
eens de sensatie van Curaçao, ik ben meer dan twee gulden of een
broodje met kaas. Ik bewaar geheimen.
Deze laatste zin ‘Ik bewaar geheimen’ afgewisseld met ‘maar deze dingen zijn toch
een groot geheim’ is een vaak voorkomende wending bij Van Leeuwen en dat hoort
ook zo, bij een profeet.
Een band zoals Van Leeuwen die met Curaçao heeft, is niet verwonderlijk bij een
schrijver wiens moeder speciaal een gevaarlijke zeiltocht maakte om haar kind, i.c.
Boeli van Leeuwen, op Curaçao geboren te laten worden. (De vader van Van
Leeuwen werkte in die tijd op Aruba, en zijn gezin woonde daar ook.) In het stuk
Een groot geheim zegt de moeder: ‘Ik denk dat het een jongen wordt en dat hij liever
op Curaçao geboren wil worden’. Want, voegt Van Leeuwen hieraan toe ‘Ze wist,
met dat zekere weten van vrouwen, dat ik op Aruba nooit zou kunnen schrijven’.
Treffend is dat het schip, net zoals het schip van Jona, getroffen wordt door een
storm. Zodra de reis is geregeld steekt die op. Maar waarschijnlijk omdat Boeli van
Leeuwen nog (of al) in het binnenste zit, niet van de walvis maar van zijn moeder,
weet de schipper ‘door God geloodst’ veilig de St. Annabaai binnen te komen.
En dan kan het leven beginnen van de schrijver die veelvuldig schrijft over de
plaats van de mens in het leven en op aarde, maar zelf hartgrondig is verbonden
met Curaçao, waar zijn navelstreng begraven ligt. En het is ook de schrijver die ons
uiteindelijk toont dat het diabaas waaruit Curaçao bestaat hard is voor de kijker
maar zacht is voor de ziener. Het is bros voor wie het van vlakbij beter bekijkt. Het
is zacht voor wie het ziet na een regenbui, als de bloemen van de wilde anglo een
zacht geel kleed leggen op het gesteente en het is zacht in de waas van de
schemering, tijdens zonsondergang.
Maar dat laatste geldt misschien wel voor meer Caribische eilanden. Of, zoals de
hoer Teresita zegt in een oud Amigoe-verhaal Teresita Teenager, waarin zij haar
diepste geheim prijs geeft:
De Caribische eilanden zijn net vrouwen, in het donker zien ze er altijd
beter uit dan in het licht.
Het alles onthullende zonlicht, had Van Leeuwen hieraan kunnen toevoegen. En
door het onthullend zonlicht wordt onthuld dat Curaçao niet de Hof van Eden is maar
een Hof van Eden, nl. van Van Leeuwen.
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Walter Palm
Boeli van Leeuwen: een protestants schrijver met een katholiek
oeuvre?
Als jonge dichter ging ik in 1977 eens op bezoek bij Boeli van Leeuwen. Hij was
indertijd secretaris van het eilandgebied Curaçao en wij hadden op het
Bestuurskantoor afgesproken. Toen ik met enige schroom zijn kamer betrad, zat
de eilandsecretaris in een imposante fauteuil. Tot mijn verbazing lagen er op zijn
bureau geen ambtelijke stukken, maar er prijkte wel een lijvig boek van de Nijmeegse
theoloog Schillebeeckx. Hij vertelde mij dat hij zeer onder de indruk was van dit
boek, zozeer zelfs dat hij de Nijmeegse professor een telegram had verstuurd waarin
hij hem dringend had verzocht om naar Curaçao te komen voor een gesprek. Hij
vroeg mij hoe het kon dat hij niets meer van de hoogleraar vernomen had...
Religie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het werk van Boeli van Leeuwen.
Een van de meest fascinerende elementen in de religieuze preoccupatie van deze
Antilliaanse auteur is de vooraanstaande rol die, geestelijken in zijn werk spelen.
Dit artikel betreft de geestelijke in het werk van Boeli van Leeuwen.
In het werk van deze Antilliaanse auteur zijn grofweg twee periodes te onderscheiden:
de eerste periode begint in 1959 en eindigt in 1967; de tweede begint in 1985 en
loopt tot heden.
Voor dit artikel zijn twee boeken gekozen uit het oeuvre van Boeli van Leeuwen
namelijk De eerste Adam (1966) uit zijn eerste periode en Schilden van leem (1985)
uit zijn tweede periode. Voor wat betreft de eerste periode van Boeli van Leeuwen
viel de keuze op De eerste Adam omdat in dit boek een priester de hoofdpersoon
is. Ook voor de tweede periode lag de keuze voor de hand. In de twee werken die
in deze periode verschenen zijn, treedt in Schilden van leem een geestelijke op de
voogrond.

De priester in De eerste Adam
‘Pater Edouard Joseph Marie Bodin de la Rochelle, lid van de Sociëteit van Jezus,
kreeg aan boord van de SOCRATES een lichte hartaanval’, zo luidt de openingszin
van De eerste Adam. Pater Bodin stapt in Curaçao uit om te herstellen van de
hartaanval, en daarmee begint het verhaal. De priester is een hooggeleerd
heerschap, een onhandige, wereldvreemde figuur die door niemand begrepen wordt.
Hij heeft zijn gedachten nooit zo kunnen
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formuleren ‘dat ze door de poëzie van de taal toegankelijk zouden worden voor alle
mensen’. Zijn relatie met de medemens is afstandelijk: ‘Ik houd van de mensheid,
maar niet van deze ene mens’.
Als getuige van de Eerste Wereldoorlog had pater Bodin zijn blik afgewend van
deze massale slachting of liever:
hij draaide de kijker om, zodat het beeld verkleind werd tot het draaglijke.
Hij reduceerde, noodgedwongen, het menselijk lijden door het naar
achteren te schuiven en collectief te maken.
Hierdoor weet hij voor zichzelf afstand te nemen tot het individuele lijden van de
mens.
Terecht wordt hij in de vakbladen vergeleken met Marx, omdat ook Marx
de kijker heeft omgedraaid om het beeld te collectiveren en te verkleinen.
Dit individueel lijden van de mens staat juist centraal bij de andere hoofdpersoon
van De eerste Adam: Adam Polaar, de tegenpool van Pater Bodin.
Hij trekt zich wel het lot aan van de Griek die te midden van helse pijnen (‘Keel
me please, Adam, keel me please’) in New York overlijdt. Als nazi's de zoon van
ene Premsler vermoorden is het Adam die Premsler troost en deze depressieve
jood ‘bij de kraag boven water heeft gehouden’. Adam ontfermt zich ook over de
steenrijke maar fragiele Ruth. In het slothoofdstuk van De eerste Adam vindt de
confrontatie plaats tussen Pater Bodin en Adam Polaar. Pater Bodin schetst het
mensbeeld van Teilhard de Chardin:
De mensheid is voor mij een leger dat de berg opklimt naar God. Soms
vordert het langzaam, soms blijft het eeuwenlang stilstaan op een plateau;
de laatste vijftig jaar vliegt het leger de bergwand op. Het leger is naar
mijn vaste overtuiging onverslaanbaar, al vallen soms hele divisies tegelijk
in de afgrond.
Adam Polaar stelt daar tegenover:
Waar ik ook maar kom, word ik als het ware naar de verlorenen toe
gezogen, naar de mensen met de gebroken ruggen in de ravijnen. Daarom
kan ik hier naar waarheid zeggen: mijn leven is volkomen doelloos, want
mensen die the point of no return zijn gepasseerd, zijn niet meer te helpen
noch door mij noch door een echte priester.
Het woord ‘echte priester’ verrast pater Bodin, maar dan zegt hij zacht tegen Adam
Polaar: ‘Je bent de priester die ik, ondanks de volledige wijding van mijn kerk, nooit
heb kunnen zijn’.
Het boek eindigt met een bezoek van Pater Bodin en Adam Polaar aan een
hysterische geestelijk gehandicapte vrouw die in een krottenwijk bezig is haar
kinderen met kerosine te vergiftigen. Als Adam Polaar dit tracht
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te verhinderen wordt hij in het bijzijn van Pater Bodin door deze vrouw doodgestoken.
Na dit drama blijft Pater Bodin ‘zijn soutane rood van bloed, zijn schoenen bedekt
met kerosinebraaksel’ versuft op de grond zitten: ‘het leek of hij diep nadacht’.

De geestelijke in Schilden van leem
Tussen De eerste Adam en Schilden van leem ligt een periode van bijna twintig
jaar. In het persoonlijke leven van de auteur is er in die tijd veel veranderd. Ten tijde
van De eerste Adam bekleedde de schrijver een topfunctie bij de overheid. Bij het
schrijven van Schilden van leem was Boeli van Leeuwen een pro deo-advocaat in
de armenwijken van Curaçao.
De geur van de armoede is penetrant aanwezig in Schilden van leem. De armen
stinken uit alle poriën van hun ongewassen huid. Er hangt permanent
een lucht van zweet, urine, en wanhoop in de kamer. Hun schoenen zijn
zinkende schepen, hun nagels grof en verbrokkeld, alsof ze zich iedere
avond ingraven. Hun kleren zijn als een verzameling gehavende vlaggen
van de ondergang.
Zelfs de titel van het boek is ontleend aan armoede:
De armen worden door God beschermd met ‘schilden van leem’.
En de armoede heeft in de decennia tussen De eerste Adam en Schilden van leem
ook God's kerk in Latijns Amerika niet onaangetast gelaten. De Colombiaanse
priester Camillo Torres greep naar de wapens, de Salvadoraanse aartsbisschop
Oscar Romero werd doodgeschoten, de priester Ernesto Cardenal trad toe tot de
Sandinistische regering van Nicaragua, de Braziliaanse kardinaal Dom Helder
Camara preekte sociale gerechtigheid en de Kerk in Latijns Amerika raakte in de
greep van de Bevrijdingstheologie. Solidariteit met de armen stond daarbij voorop.
Gegeven deze achtergrond mag het geen wonder heten dat de geestelijke in
Schilden van leem totaal anders is dan de priester in De eerste Adam. Eindigt De
eerste Adam met een totaal gedesoriënteerde pater Bodin in een ghetto, in Schilden
van leem woont de geestelijke Jacob Cleveringa met maatschappelijk verworpenen:
een prostituée uit een bevriende Caribische republiek, een gestoorde neger met
een ijsmuts en een Canadese piloot met vliegangst. Het huis is verweerd en
afgebladderd. De muren zijn vrijwel geheel door witte mieren tot een fijn poeder
gemalen en de schanieren van de ramen zijn doorgeroest tot onbuigzame gewrichten.
Verder is het een intiem onderkomen en broedplaats van kakkerlakken
en torren, schorpioenen, mieren en spinnen.
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Jacob himself is
een langbenige Fries, die de leerstellingen van Boedha aanhangt en
getrouwd is met een zweverige vrouw in een dashiki.
Hij spreekt pastoors-papiamentu waar niemand iets van begrijpt en van afgedankte
aardappelkratten heeft hij een soort altaar gemaakt, waarop de beeltenissen staan
uitgestald van Jezus, Gandhi, Tolstoi en Freud. Kennelijk draagt hij missen op, want:
Naast het zingen van onduidelijke klaagliederen, waaruit veelvuldig het
woord ‘ohm’ opklinkt, vraag Jacob, in naam van ons allen, aan een vage
en onduidelijke God om begrip, ongeveer zoals een volstrekt berooide
zich zou richten tot een halsstarrige huisbaas, die de huur komt innen.
Als Djanklo, de hoofdpersoon van Schilden van leem, zich schuldig voelt over het
mislukken van zijn missie naar Santa Maria - de prostituée, de neger met de ijsmuts
en de Canadese piloot verongelukken opgesloten in een container - dan gaat hij bij
Jacob te biecht. Klaarblijkelijk verricht Cleveringa de traditionele priestertaken als
mis opdragen en biecht afnemen, maar wat een verschil met de celibataire
wereldvreemde pater Bodin!
De veranderingen die zich in de Kerk hebben voltrokken tussen het verschijnen
van De eerste Adam en de publicatie van Schilden van leem worden aldus feilloos
weerspiegeld in het hemelsbrede verschil tussen pater Bodin en de geestelijke
Cleveringa.

De relatie met Graham Greene
Frappant is op dit punt de overeenkomst in het werk van Graham Greene en Boeli
van Leeuwen. Ook bij Graham Greene speelt de religie en dan in het bijzonder de
katholieke kerk een belangrijke rol. Eén van zijn belangrijkste romans is The Power
and the Glory uit 1940. In dit werk vindt er een harde confrontatie plaats tussen een
priester en een communistische politiefunctionaris. Een confrontatie die voortvloeide
uit het feit dat de Kerk zich in Mexico vereenzelvigd had met de heersende klasse
en ver stond van het volk.
Tweeënveertig jaar later publiceert Graham Greene Monsignor Quixote. Deze
novelle gaat over de avonturen van een priester Quixote uit La Mancha die op
vakantie gaat met een communistische burgemeester Sancho. Ze hebben gemeen
dat ze vervreemd zijn van hun achterban. Ook in dit boek staan communist en
diepgelovige tegenover elkaar, maar nu is de priester een liefdevolle eenvoudige
man en de rigide communist is getransformeerd in een eerlijke bon-vivant.
Ging het in The Power and the Glory om de ideologische strijd tussen
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het Katholicisme en het Communisme, in Monsignor Quixote vervaagt deze distinctie.
‘Perhaps a true Communist is a sort of priest’ verzucht Quixote als hij in een bordeel
- wat hij aanziet voor een gastvrije herberg - Marx zit te lezen. Katholicisme en
Communisme vinden elkaar in Monsignor Quixote in de solidariteit met de armen
en in de gezamenlijke strijd voor verbetering van sociale condities.
Markant zijn de overeenkomsten tussen zowel De eerste Adam en The Power
and the Glory als tussen Schilden van leem en Monsignor Quixote. In zowel De
eerste Adam als in The Power and the Glory wordt het beeld van een Kerk geschetst
dat ver staat van de individuele nood van de mens. Het is de Kerk van de machtigen
die de kijker heeft omgedraaid om een metafoor uit De eerste Adam te gebruiken.
Ook Schilden van leem en Monsignor Quixote vertonen veel gelijkenis. In beide
staat centraal de solidariteit met de verworpenen en is de invloed van de
Bevrijdingstheologie merkbaar. Overigens zijn zowel Quixote als Cleveringa
vervreemd van hun kerkelijke achterban.
Opvallend is overigens wel dat terwijl Graham Greene zich in 1926 op
tweeëntwintig-jarige leeftijd bekeerde tot het Katholicisme, Boeli van Leeuwen steeds
protestant is gebleven. Een protestants schrijver met een katholiek oeuvre dus?
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Ligia Hoetink-Espinal
De rots der struikeling - La Piedra de Tropiezo
Op zondag 29 januari 1961 deed het K.N.S.M. schip, waarmee Boeli van Leeuwen
vanuit Curaçao naar Nederland reisde, de haven van San Juan de Puerto Rico aan.
Een half jaar eerder waren Harry Hoetink en ik, beladen met dozen vol boeken en
met onze hond Smokkel, uit Curaçao vertrokken om op Puerto Rico te gaan wonen.
Vaak ontvingen wij bezoek van goede vrienden van het eiland dat ons zo dierbaar
was. We namen iedereen mee naar het kleine, rustiek gelegen appartementje dat
we huurden in Cupey Alto, een gebied dat hoog in de bergen gelegen was, zoals
de naam al aangeeft. Met Cola Debrot bezochten we ook het romantische oude
kerkhof van San Juan, met Chris en Lucila Engels de vele kunsttentoonstellingen
en musea.
Toen Boeli die zondag op Puerto Rico aankwam had hij besloten zijn bezoek niet
aan te kondigen, en pas na een ware speurtocht - die hij naderhand in een
reisimpressie voor de ‘Beurs en Nieuwsberichten’ vastlegde - lukte het hem ons
huis in de bergen te vinden. Boeli schreef later: ‘Een prachtig landschap: [...] in zo'n
omgeving moet Gauguin te gronde zijn gegaan. Van alle kanten kronkelen groene
1
takken naar je toe en hangen hun perverse bloemen onder je neus.’ Boeli
overnachtte bij ons op Cupey Alto en verbaasde zich over het geluid van de coquis:
‘En in de struiken begonnen [...] kikvorsen (die zo groot zijn als een kleine morocoi)
te kwaken. Het was vreemd om in de nacht zoveel lawaai te horen: op Curaçao
hoor je na zonsondergang niets meer van de dieren.’
De volgende dag brachten we hem terug naar de kade en liepen we met hem
mee tot vlak bij het m.s. ‘Ares’. Ik zie nog voor me hoe Boeli snel het smalle laddertje
van het vrachtschip opliep en, bovengekomen, naar ons wuifde.
Tijdens dit memorabele weekend hadden we lang rondgereden in het wonderlijke
mengelmoes van oud en nieuw, van Spaans en Engels, dat San Juan toen was.
‘De stad, een babylonische verwarring van bouwstijlen en door elkaar krioelende
auto's, heeft een zekere charme; in het bijzonder was ik verrukt van de verbijsterende
namen die uit het huwelijk van Uncle Sam en de Spaanse maagd waren ontstaan.’
‘Bolívar spare parts’ las Boeli op een opzichtig geschilderd bord bij een
auto-onderdelenzaak, en die naam bleef hem bij als symbolisch voor de stad.
Het waren ook voor mij twee dagen, die me zijn bijgebleven. Want toen
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kon ik met Boeli de Spaanse vertaling - in eerste versie - van zijn roman De rots der
struikeling doornemen. ‘We spraken nog wat over een nieuw boek van Hoetink, dat
op stapel staat en de vertaling van mijn boek in het Spaans, dat Ligia net had
voltooid,’ schreef hij in het eerder genoemde artikel. Ik was op eigen initiatief aan
deze taak begonnen en ik vermoed dat Boeli mij per brief had aangemoedigd om
de vertaling door te zetten. Op een kleine draagbare Hermes typemachine was ik
te werk gegaan; je maakte in die tijd één origineel en één carboncopie. Dit eerste
manuscript nam Boeli mee naar Nederland.
Boeli vertrok op een vrachtschip van de K.N.S.M. naar Europa: ook de
hoofdpersoon van De rots der struikeling was met een vrachtboot (een Franse) naar
Europa gereisd, en hij herinnerde zich ‘de kille morgen toen ik, angstig en verloren,
voor het eerst naar de duinen van de Nederlandse kust keek.’ In 1961 moet Boeli
met heel andere gevoelens in Holland zijn aangekomen, want zijn boek was een
literair succes en was met de Vijverbergprijs bekroond. Tijdens zijn verblijf in
Nederland heeft Boeli met zijn uitgever, Van Kampen, gesproken over de Spaanse
vertaling. Op initiatief van deze uitgever en mede dankzij de inzet van een
Nederlandse diplomaat in Mexico, de in Paramaribo geboren ambassaderaad drs.
Tj. A. Meurs, kwam het manuscript uiteindelijk bij de Mexicaanse uitgever Joaquín
Mortiz terecht, die, na correctie door Huberto Batis, La Piedra de Tropiezo begin
1964 publiceerde in de Serie del Volador.
Hoe was ik er toe gekomen om De rots der struikeling te vertalen? Toen Harry en
ik in Puerto Rico aankwamen troffen we een bruisend cultureel leven aan: veel
aandacht voor de eigen geschiedenis, muziek en literatuur. De ‘Club del Libro de
Puerto Rico’ was recentelijk opgericht en publiceerde om de paar maanden nieuw
werk van eigen jonge schrijvers. Er was grote belangstelling voor andere nieuwe
auteurs in het Caribisch Gebied, maar Nederlandstalige werken waren te
ontoegankelijk. Toen ik, heel tentatief, net begonnen was met de vertaling, herinner
ik me met de Puertorikeinse schrijver René Marqués gesproken te hebben over de
moeilijkheden die ik tegenkwam, bijvoorbeeld het - voor die tijd - directe en
onomwonden taalgebruik. Ik wist dat Spaanse uitgevers strenge codes moesten
hanteren, maar hoe zouden Latijnsamerikanen reageren? René Marqués zei zo
ongeveer: ik zou trouw blijven aan het origineel, maar laat gewoon even weten als
je er niet uitkomt, ik wil je best helpen. Hij was op dat moment een gevierd
toneelschrijver, wiens stuk La Carreta met groot succes in New York speelde.
Marqués' spontane, behulpzame houding was, denk ik, tekenend voor die weinig
materialistische tijd. Ook de toen nog kleine uitgeverij Joaquín
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Mortiz in Mexico past in die periode, voorafgaand aan de ‘boom’ van de
Latijnsamerikaanse literatuur. De betaalbare (pocketbook) Serie del Volador omvatte
zowel vertaald als oorspronkelijk werk van hoge kwaliteit, van bijvoorbeeld André
Breton, Sergio Fernández, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Sergio Galindo,
Günter Grass, de heel bijzondere Cubaans-Chinese schrijver Severo Sarduy en
2
Agustín Yáñez.
Ik voelde me verbonden met De rots der struikeling, omdat wij als één van de
eersten een exemplaar van de allereerste druk van Boeli kregen. Eind 1959 kwam
Boeli op een middag bij ons langs met zijn net verschenen boek, op Curaçao gedrukt
(ik meen bij Scherpenheuvel) en met een omslag van Doppie van Eps. Terwille van
de couleur locale kan ik nog vermelden dat deze overhandiging plaats vond op het
achterterras van Landhuis Sorsaca, dat wij van juni 1959 tot mei 1960 tijdelijk als
huisbewaarder mochten bewonen. Op Boeli's suggestie heeft Harry Hoetink het
boek, als één van de eersten, gerecenseerd voor de ‘Curom’.
Dat eerste boekje - getuige mijn aantekeningen in de marges - heb ik gebruikt
voor de Spaanse vertaling. Die betreffen de vele citaten uit het Oude en het Nieuwe
Testament: ik lees Lucas 15:20, 21, 22, 24; Job 2:4,5 en 30:26-31; Jonas 2:6,7. Er
was in mijn geval wat speurwerk nodig geweest voor ik de verwijzingen kon
identificeren, want tijdens de catechisatielessen van de nonnetjes op Pietermaai
hadden we ons niet in de Bijbel hoeven te verdiepen. Voor de vertaling had ik een
Spaanstalige versie van de Bijbel aangeschaft bij een klein boekhandeltje van de
American Bible Society of Puerto Rico. Speurwerk in de Bijbel én advies van René
Marqués, een toneelschrijver die alles over vloeken wist ... een wonderlijke
combinatie, vind ik nu.
De Spaanse editie (1964) heeft in Mexico uitstekende kritieken ontvangen, zo
heeft de directeur van Joaquín Mortiz mij later geschreven. Ik citeer enkele
3
fragmenten uit de recensies:
... el personaje es fiel a su destino nepantla, oscila entre las dos culturas
que lo oprimen como camisas de fuerza. Si está en Europa, se siente
vivir de verdad, percibe la magnífica realidad de ser hombre. Sólo que
un hombre que choca a cada momento con las cosas y con los seres.
[...] El lenguaje directo, brutal, a ratos grosero; las escenas plásticas,
pintadas con maestría y con una severa economía de palabras, hacen
una narración nerviosa, incisiva, que se lee de principio a fin ... (F.
4
Castillo)
... de hoofdpersoon is trouw aan zijn ontworteld lot, hij zwaait heen en
weer tussen de twee culturen die hem beklemmen als een dwangbuis.
Als hij in Europa is voelt hij dat hij werkelijk leeft, beseft hij hoe
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beloftevol het menselijk bestaan kan zijn. Maar [hij is een] mens die
voortdurend opbotst tegen de anderen en tegen de dingen. [...] Het directe
taalgebruik, hard, soms grof; de plastische taferelen geschilderd met
meesterhand en met een strenge soberheid van woorden, scheppen een
nerveus, snijdend verhaal. Je leest het in één adem uit ... (F. Castillo)
5

Angelina Muñiz schreef een uitgebreide literaire analyse waarin zij onder meer een
vergelijking maakt van La Piedra de Tropiezo met de roman van Hervé Bazin En el
nombre del hijo, óók bij Joaquín Mortiz uitgegeven in 1963.
Dios y padre se entremezclan y la búsqueda de ambos se convierte en
una sola para el protagonista. Conflicto totalmente opuesto y oponible al
que plantea Hervé Bazin en su novela [...] en la que el padre es quien
busca al hijo. (No deja de ser interesante el hecho de que la misma
editorial publique dos libros sobre la relación padre-hijo, pero enfocados
desde polos opuestos aunque complementarios).
God en vader vloeien samen en voor de hoofdpersoon wordt de zoektocht
naar hen beiden één. Een conflict dat volkomen tegengesteld is aan wat
Hervé Bazin beschrijft in zijn roman [...] waarin de vader juist op zoek is
naar de zoon. (Het is trouwens interessant dat dezelfde uitgever twee
boeken over de vader-zoon relatie publiceert, maar dan vanuit
tegengestelde - zij het elkaar aanvullende - gezichtspunten).
In dit artikel plaatst Angelina Muñiz het boek van Boeli van Leeuwen in een algemene
Latijnsamerikaanse context:
El conocimiento de esta obra [...] confirma la idea de la universalización
de la literatura y de la cultura en nuestros días. A pesar del ambiente en
que sucede - Curazao -, desconocido para la mayoría de nosotros, nos
identificamos con lo fundamental del hombre, con sus rasgos inmutables,
sin importar el tiempo, la distancia, las costumbres y los intereses.
Dit boek bevestigt [...] het idee dat literatuur en cultuur heden ten dage
universele geldigheid hebben. Hoewel de achtergrond waartegen het
verhaal zich afspeelt (Curaçao) voor de meesten van ons onbekend is,
identificeren wij ons met de fundamentele waarden van de mens, zijn
onveranderlijke karaktertrekken, ongeacht tijd, afstand, gewoontes en
belangen.
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De recensies stemden zeker tot tevredenheid, maar de verkoopcijfers waren
teleurstellend. Hoe zou je dit kunnen verklaren? Zelf heb ik steeds het vermoeden
gehad dat het moeilijker werd om te concurreren toen eenmaal de internationale
doorbraak van de Latijnsamerikaanse literatuur begon met de publicatie van García
Márquez' Cien Años de Soledad in 1967. Vanaf dat moment werd commercieel
succes, nog meer dan voordien, afhankelijk van grootschalige distributienetwerken.
Een recent nummer van het Duits- en Spaanstalige culturele tijdschrift ‘Humboldt’
is gewijd aan verschillende aspecten van literaire vertalingen (met name Duitse
vertalingen van Latijnsamerikaanse romans). ‘A veces los caminos que recorren
los libros son inefables’, is de conclusie van Ray-Güde Mertin, een literair agente.
De wegen die boeken volgen zijn soms ondoorgrondelijk, onvoorspelbaar: goede
kritieken worden niet noodzakelijk weerspiegeld in de verkoopcijfers. Zij vermeldt
overigens dat in Duitsland 80% van de literaire vertalingen (ook die van
gerenommeerde auteurs) geen tweede druk beleeft. Ook besteedt zij enige aandacht
aan de invloed van modieuze trends.
Dit laatste thema wordt in een essay van Rafael Gutiérrez Girardot in hetzelfde
tijdschrift uitgewerkt. Er worden diverse verklaringen gegeven voor het feit dat veel
uitstekende Latijnsamerikaanse romanschrijvers en dichters, de ‘doorbraak’ ten
spijt, onbekend zijn gebleven voor het internationale publiek. Enkele van hen gingen
eenvoudigweg aan de ‘boom’ vooraf, maar anderen pasten niet in de ‘magische en
mytische interpretatie van de Latijnsamerikaanse literatuur, die als handelswaar
6
een soort fabrieksmerk heeft gekregen: magisch realisme.’
Tegen deze achtergrond gezien is het niet uitzonderlijk dat La Piedra de Tropiezo
geen herdruk heeft beleefd. De Spaanse editie verscheen aan de vooravond van
de ‘boom’ en is niet meegesleurd in die stroomversnelling, een lot dat ze deelde
met andere goede romans uit die tijd.
In ieder geval is De rots der struikeling in zijn eerste en latere drukken wel
succesvol geweest in de Nederlandse en Antilliaanse literaire wereld, lang vóór de
‘hausse’ van Latijnsamerikaanse schrijvers, en zeker zes jaar voordat het concept
‘magisch realisme’ ook in Nederland gemeengoed was geworden. Maar het oeuvre
van Boeli van Leeuwen wordt, met terugwerkende kracht als het ware, tegenwoordig
door sommige Nederlandse critici wel verwant geacht aan het magisch realisme.
Deze reconstructie van de gang van zaken die eindigde met de publicatie van La
Piedra de Tropiezo bij Joaquín Mortiz is verre van volledig. Niet al diegenen die, uit
belangstelling en sympathie, als intermediair hebben gediend om het Spaanstalige
manuscript uiteindelijk op het bureau van de uitgever te doen belanden, zijn bekend.
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Liever zou ik het een collage noemen, samengesteld uit wat geschreven
aantekeningen, een enkel recent gesprek met Boeli van Leeuwen, een bij verrassing
teruggevonden krantenartikel en uit een helder gebleven herinnering - zowel bij
Boeli als bij ons - aan de gedenkwaardige dag dat onze goede vriend ons opzocht
op dat ándere Caribische eiland, waar je in de dagelijkse werkelijkheid zulke bizarre
dingen tegenkwam als ‘la cueva del chicken inn’ en de onvergetelijke ‘Bolívar spare
parts’.

Eindnoten:
1 Boeli van Leeuwen, ‘Als burger van een ideale staat aan boord van het m.s. “Ares”:
reisimpressies’, Beurs en Nieuwsberichten, 21-2-1961.
2 Voor belangstellenden volgt hier een meer uitgebreide lijst van publicaties in deze serie: André
Breton (Nadja), Archibaldo Burns (En presencia de nadie), Sergio Fernández (En tela de juicio),
Juan José Arreola (zijn fantastische Confabulario en een speels uitgegeven La Feria), Carlos
Fuentes (Cantar de Ciegos), Sergio Galindo (El último oasis) Severo Sarduy (De dónde son los
cantantes), Agustín Yáñez (Tres cuentos).
3 Dankzij Maritza Coomans-Eustatia kreeg ik onlangs een drietal recensies (in het bezit van Boeli)
onder ogen, waaruit de Spaanse tekst geciteerd is met mijn Nederlandse vertaling ervan.
4 Fausto Castillo, ‘Tropiezo entre dos Mundos’, in El Dia, suplemento no. 96, 26-4-1964.
5 Angelina Muñiz, ‘Un premio literario holandés’, in Excelsior, 13-4-1964.
Niet geciteerd: Anticipaciones: ‘La Piedra de Tropiezo’, in Novedades - Mexico en la cultura -,
12-4-1964, waarin het fragment over ‘Tante Da’ wordt gereproduceerd.
6 Ray-Güde Mertin, ‘Desbrozando el camino a la literatura latinoamericana en Alemania; la labor
de una agente literaria’, in Humboldt 30ste jaargang, 1989, nr. 97, p. 38-42; en Rafael Gutiérrez
Girardot, ‘La recepción de la literatura latinoamericana en la República Federal Alemana’,
Humboldt, idem, p. 26-33. Hij geeft een opsomming van de ‘grandes ausentes’ (grote afwezigen)
in de vertaalde Latijnsamerikaanse literatuur, waaronder de dichter César Vallejo en de
romanschrijver Agustín Yáñez. Voor zover ik weet is ook het meesterlijke boek van Severo
Sarduy nooit vertaald.
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Jules Marchena
Stardust op Boeli van Leeuwen ‘Een vader een zoon’ nader
bekeken
Vergeleken met de andere boeken van Boeli van Leeuwen heeft Een vader een
zoon weinig aandacht gekregen van de officiële pers. H. van de Ent in Uitgelezen
nr. 8 (Nederlandse Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1985, p. 79) zegt er o.a. over:
‘Waar hij zich aan de regels van de kunst tracht te houden, in zijn novelle Een vader
een zoon, verloor hij aan warmte die authentieke werken altijd in zich hebben’. Het
idee dat volgens hem door het hele werk van Boeli van Leeuwen stroomt is, dat de
mens zich voor de ander moet openstellen. En in dit boek breekt volgens deze
auteur het christelijke inzicht door, als de zoon de vader doorziet en vergeeft.
Igor Kooperman schrijft in de Beurs en Nieuwsberichten (21 december 1978) over
‘een nogal navrant verhaal, waarin de uitzichtloosheid van het bestaan hetzelfde
wrange gezicht heeft als in de eerste werken van Boeli van Leeuwen’. Kooperman
heeft waardering voor de barokke stijl en de soms onnavolgbare bizar-chaotische
taalplastiek.
Jos de Roo schrijft in Antilliaans Literair Logboek (De Walburg Pers, 1980) over
de ‘bijna magische suggestie van de taal’. Hij ziet in deze novelle waarin het
generatieconflict wordt uitgebeeld, het sluitstuk van een hele ontwikkeling: ‘De van
oorsprong metafysische mens uit zijn eerste werk (De mensenzoon) die door de
vader verlaten was, is in Boeli van Leeuwens werk geëvolueerd tot een menselijke
zoon, die de vader vergeeft.’
In dit artikel zal ik eerst mijn visie geven op de in Een vader een zoon naar voren
gebrachte problematiek, waarna ik zal motiveren waarom ik dit boekje nog steeds
geregeld herlees.

De vader
Meneer Verbrugge heeft geen gemakkelijke jeugd gehad: hij is opgegroeid in de
crisisjaren. Zijn vader was een kundig schrijnwerker die echter als gevolg van de
economische crisis geen opdrachten meer kreeg en te trots was om onder een baas
te gaan werken. Daardoor heeft het gezin bittere armoede gekend. Zijn moeder
stierf aan kanker toen hij nog vrij jong was. Er zijn feitelijk maar twee dingen waar
Verbrugge bang voor is: armoede en kanker!
Maar hij bezit een diepere angst, waar hij zich kennelijk niet van bewust is. Deze
angst stamt uit zijn jeugdjaren. Zijn vader was een stugge, onbuig-
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zame en zwijgzame man, onder wiens invloed hij zich moest leren plooien en buigen.
Dit heeft hem ‘mentaal gecastreerd’, om de terminologie van de zoon te gebruiken.
Het gevolg hiervan is dat hij als kind nooit op eigen verantwoordelijkheid heeft mogen
en kunnen handelen. Daarom heeft hij ook niet geleerd om met zijn geweten overweg
te kunnen. Hij laat ‘geen enkele emotie ... plotseling zijn geweten bespringen’.
Het voornaamste instrument dat hij hiervoor gebruikt is de taal. Elke bedreiging
van zijn zielerust wordt geëlimineerd d.m.v. een cliché. ‘Hij noemt een gehavende
Chinees een rare spleetoog, een hongerende Biafraan een zwarte Piet en een
halfdood geknuppelde Javaan een enge katjang’. Hij heeft zich afgesloten van het
lijden van anderen. ‘Zijn gevoelsleven is als een volkstuintje: klein, vierkant en van
hem alleen’.
Dit verklaart zijn egoïsme. Verbrugge is iemand die met de tweede vrouw van
zijn vader wegloopt en later stiekem weggaat, haar alleen achterlatend op een kleine
zolderkamer, terwijl ze in verwachting is. Hij eist dat zijn vrouw de grootste vreugde
van haar leven, de piano, de deur uit zal doen, omdat hij niet tegen dat ‘getingel’
kan: ‘Of de piano de deur uit of ik eruit’. Daarmee heeft hij haar kapot gemaakt. Hij
eist dat zijn dochter Truus, een voorbeeldige leerlinge op het gymnasium van school
moet, om voor het huishouden te zorgen, omdat de moeder ziek is (‘Wat had ik
anders kunnen doen? Zelf mijn eieren bakken, zelf de was doen?’). Sindsdien loopt
ze rond ‘praktisch in haar blote kont’, ze is ruw in de mond geworden, onverschillig
en brutaal en compleet jongensgek.
Door de onderdrukking die hij in zijn jeugd heeft meegemaakt, is Verbrugge
iemand geworden die bang is voor verandering. Hij heeft zich verschanst in een
vaste positie, welke hij nooit meer zal verlaten. Hij is blij met kleine dingen: zijn Fiat,
zijn sigaar, Ajax, de Panorama en de Telegraaf, zijn manchetknopen, een paar
vrienden in de kroeg, ‘als je de kans kunt krijgen een jong, fris vrouwtje in bed, want
het vlees wil ook wat.’ Een geliefde uitspraak van hem is: ‘Wie voor een dubbeltje
geboren is, wordt nooit een kwartje.’ Dus de uiteindelijke drijfveer van zijn karakter
is onzekerheid, welke leidt tot zelfbescherming; uit angst voor het nieuwe, onbekende,
het pijnlijke. Het is een mens die ‘hardnekkig de grenzen van zijn volkstuintje
verdedigt.’
Deze onzekerheid is het produkt van zijn ongelukkige jeugd. En vanuit deze optiek
wordt het ons misschien minder moeilijk om de uitspraak van de zoon te accepteren:
En 's nachts, wanneer mijn vader achter de brede rug van mijn moeder
slaapt ... is hij zo weerloos, dat ik erom zou kunnen huilen.
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De zoon
Als kind was Gerrit een stille jongen die ‘met zijn duim in zijn mond, een puntje van
zijn zakdoek in een neusgat, uren uit het raam kon zitten kijken zonder met zijn ogen
te knipperen’. Hij was een bedwateraar tot zijn tiende en had om de haverklap
nachtmerries. Hij had geen vrienden en hield niet van de frisse buitenlucht.
Hij hield wel van schilderen en wilde zelfs naar de kunstacademie. Dit mocht niet
van zijn vader omdat deze bang was, dat hij een ‘mietje’ zou worden. Inderdaad
heeft Gerrit zich gedurende een bepaalde periode van zijn jeugd met homosexuele
praktijken ingelaten, maar ‘deze fase is ook allang weer voorbij’.
Hij houdt van zijn moeder, ziet in ieder geval dwars door haar lichamelijk verval
heen dat ze mooie ogen heeft en ‘de voeten van een balletdanseres’. Hij geeft vooral
veel om zijn zus Truus. Als de vader haar van het gymnasium wil weghalen om het
huishouden te doen, stelt Gerrit voor om thuis te blijven in haar plaats. Als zijn vader
weigert en vraagt ‘of hij helemaal besodemieterd is om in huis de meid te willen
spelen’ noemt Gerrit hem een schoft.
Op de weigering van de vader om hem naar de kunstacademie te laten gaan,
reageert Gerrit met lijdelijk verzet: hij doet voortaan niets meer dan lezen en slapen
en in de kroeg zitten met de ‘mietjes van de Academie’. Hij schildert ook niet meer,
behalve dan op de rug van de twee schildpadden die hij in zijn kamer heeft
rondkruipen; op de rug van de ene heeft hij FUCK geschilderd, op de rug van de
ander YOU.
Hij heeft met zijn zus een stilzwijgende afspraak om de vader in de maling te
nemen; ze pesten de vader waar ze de kans maar krijgen. Maar Gerrit blijkt
uiteindelijk kwetsbaarder dan de vader; hij doorziet de hele situatie en weet van
zichzelf dat hij maar een spelletje speelt:
Hij leest de Panorama en ik lees Wittgenstein, maar in de grond zijn we
het eens. En het is waar: ik kan schildpadden niet uitstaan omdat je er
geen contact mee kan hebben. Ik vind het erg dat mijn trotse zuster door
iedere flapdrol betast en beknepen wordt. Ik vind een groot deel van de
moderne kust puur bedrog.
Deze zelfkennis leidt zelfs tot zelfverguizing: hij vindt zichzelf een proleet,
een zoon die eruit ziet als een hippie, maar in wezen een landerige
burgerjongen is met twee schildpadden in een doos onder zijn bed.
Hij vergelijkt zichzelf met Truus als volgt:
Het verschil tussen een proleet en een dame schuilt in het vermogen te
vechten tegen slordigheid en vuil, gemakzucht en zwijnerij.
Samenvattend: Gerrit is een gevoelige, introverte, zeer intelligente jongen
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die zit opgescheept met een oppervlakkige, bekrompen vader, die hem in niets
leiding kan geven en die voor hem geen opvoedingsmodel is. Toch moet hij ervaren
dat de appel niet ver van de boom valt; juist die reactionaire eigenschappen van de
vader, welke hij hekelt, bezit hij zelf ook. Dit zou misschien niet zo erg geweest zijn
als hij net zo dom en bekrompen was als zijn vader. Maar zijn scherpe intelligentie
dwingt hem tot een genadeloze zelfontleding, die hem doet beseffen dat hijzelf ook
gevangen zit in een leven dat geen uitzicht biedt op geluk.
Wat uit de voorgaande analyse van het karakter van de vader en dat van de zoon
sterk naar voren komt, is ONMACHT. Onmacht van de vader te begrijpen waarom
zijn familie niet van hem houdt. Onmacht van de zoon om wezenlijk met de vader
te communiceren en hem te tonen, dat hij hem toch wel begrijpt en zelfs enige
waardering voor hem heeft. Gerrit drukt dit als volgt uit:
We hebben nu eenmaal een soort stilzwijgende afspraak om moeder te
beschermen en vader in de maling te nemen. Het is zo in de loop van de
jaren gegroeid. We zijn evenzeer gevangen in dat spel als hij: iedereen
zit vast in een bevroren positie, niemand kan meer voor- of achteruit.
Dit doet onwillekeurig denken aan de passage uit De rots der struikeling in het
concentratiekamp. Daarin verzucht de ik-figuur:
Wij zaten gevangen in een kamp, maar hielden op onze beurt onze
bewakers gevangen, de soldaten, die in de torens bij het zoeklicht achter
hun machinegeweer zaten, waren net zo min vrij als de gevangenen, die
zij zelf moesten bewaken. Zij haatten ons, maar wij haatten hen niet
minder.
Uit dit fragment blijkt ook het idee, dat de mensen t.o.v. elkaar in een gevangenis
zitten, een bevroren positie waar ze nooit meer uit zullen komen. Het weerspiegelt
de opvattingen van Sartre c.s., dat de mens een wolf is voor de ander (‘Homo homini
lupus’) en: ‘L'enfer c'est l'autre!’ (de hel, dat is de ander).
In Een vader een zoon is de haat verdwenen. Maar hierdoor wordt de situatie des
te schrijnender: ‘For every man kills the things he loves’. De zoon zegt over de vader:
‘Het is zo ambivalent: trots te zijn op je dochter en toch datgene in haar te vernielen
waar je trots op bent’. Deze onmacht is het, die Boeli van Leeuwen in zijn novelle
wilde uitbeelden: onmacht om zichzelf en anderen gelukkig te maken. Men wil wel,
maar kan de ander niet wezenlijk bereiken. En dit maakt het leven zo uitzichtloos.
De manier waarop Boeli van Leeuwen deze twee karakters heeft uitgewerkt getuigt
meer van pessimisme dan van overtuigingskracht: de be-

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

191
schrijving van de vader is sterk overdreven. Hij is wel erg slecht voorgesteld. De
auteur past hier een ironiseringsprocédé toe à la Batavus Droogstoppel, wat ertoe
leidt dat de lezer slechts afkeer van Verbrugge kan hebben. En als we dan van de
zoon horen dat deze toch wel begrip voor hem heeft, hem zelfs gelijk geeft in veel
zaken en ten slotte zelfs bekent dat hij even reactionair is als de vader, dan rijzen
er sterke twijfels: hoe kan iemand die zo intelligent is en zo gevoelig, zo ver gaan
om bewust bepaalde kinderachtige dingen te doen die lijnrecht ingaan tegen zijn
aard. En dat alleen maar om zijn vader te pesten!
Ondanks de geforceerde en ongeloofwaardige karakterisering, ondanks de sterk
pessimistische visie van de auteur op het leven en op de menselijke verhoudingen,
is Een vader een zoon voor mij toch een zeer leesbaar, ja bij vlagen zelfs charmant
boekje. Door zijn onantilliaans karakter en zijn realisme valt het uit de toon binnen
het oeuvre van Boeli van Leeuwen, maar ik vind het een van zijn meest leesbare
werken. Dit komt in de eerste plaats door zijn kleurrijke stijl en beeldende taal. Het
zit vol met vergelijkingen, metaforen, personificaties, hyperbolen, enumeratio's,
sarcasme enz.
Zo lezen we op p. 38:
Terwijl er boven onze hoofden dag en nacht voldoende destructieve kracht
aanwezig is om deze planeet onbewoonbaar te maken: genapalmde
grijsaards als brandende fakkels gillend uit hun dorpen het ontbladerde
bos inrennen; de kinderen in Biafra eruit zien als ingedroogde vleermuizen,
is mijn vader uiterst bezorgd, omdat de rechterknie van Johan Cruyff niet
optimaal schijnt te functioneren.
En op p. 40/41:
Zijn Fiat: geen Italiaanse coureur houdt meer van zijn Ferrari, geen vorst
meer van zijn gouden koets. Wanneer hij op zaterdagmiddag, in T-shirt
en korte broek beneden op straat bezig is met zeem en poetskatoen,
proef je tot bij ons in de voorkamer zijn genot. Zoals hij een spatbord
streelt, heeft hij de dij van een vrouw nimmer geliefdkoosd.
Deze barokke stijl, met veel aandacht voor pakkende details en vol humor - soms
bot, soms fijn maar altijd boeiend - zorgt ervoor dat de novelle nergens
zwaarwichtigheid krijgt van bijvoorbeeld Schilden van leem. Barok is de auteur ook
in de veelheid van karakteriserende elementen die hij gebruikt om zijn personages
tot leven te brengen in onze verbeelding. De vader bijvoorbeeld is een domme
bekrompen man die gelooft dat ‘wie voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje
wordt’. Dit blijkt ook uit zijn taalgebruik: ruw en ongecompliceerd: ‘Hoe kan je het
bestaan om heel de godsganse dag op je nest te liggen stinken’. ‘Mijn dochter loopt
op straat practisch in haar blote kont’, ‘Ik lul de duvel en z'n moer van de sokken’,
‘Schildpadden hebben alleen maar instincten, om te naaien, om te vreten’.
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Ook de ruimten waarin de schrijver hem laat functioneren zijn zeer indicatief voor
zijn karakter: op de tribune bij Ajax, met zijn vrienden in de kroeg, en vooral in zijn
Fiat:
Wanneer hij onderweg is, één oog gericht op de weg en één op de
schittering van zijn manchet knopen, ... de radio haarscherp afgestemd
op Hilversum 3 ... dan is dat voor hem geluk.
Eenzelfde opeenstapeling van karakteristieke elementen zou ook op te stellen zijn
voor de andere personen in dit boek. Hierdoor wordt het geheel levendiger en
vergeet ik steeds opnieuw dat ik eigenlijk een verhaal aan het lezen ben dat slechts
bestaat uit twee monologen; een verhaal waarin in wezen niets gebeurt en waaruit
een levensvisie spreekt die ik bepaald niet de mijne zou willen noemen.
En ‘er valt stardust’ op de schrijver die dit bij zijn lezer teweeg kan brengen.
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Maritza Raphaela
De existentialistische buitenstaander in de romans van Boeli van
Leeuwen
De Antilliaanse schrijver Boeli van Leeuwen heeft vijf romans geschreven, waarin
steeds dezelfde thema's aan de orde komen. Het zijn (1) de plaats van God ten
opzichte van de mens, (2) de menselijke relaties, en (3) de banden die de
verschillende figuren hebben met het land van herkomst.
De thema's die de auteur gekozen heeft voor zijn romans zijn interessant en het
zijn thema's die ook míj bezig houden. Wat het meest opvalt is dat in elk der romans
van deze schrijver minstens één figuur wordt neergezet die iets meemaakt, waardoor
of waarna hij voor de gemeenschap waarin hij leeft, een buitenstaander wordt. Door
een vergelijking van deze hoofdfiguren, door overeenkomsten en verschillen aan
te duiden, hoop ik inzicht te kunnen geven in de samenhang tussen de romans.
Hieruit zal vervolgens een schets van de buitenstaander in die romans voortvloeien.

De auteur en zijn werk
Willem Cornelis Jacobus van Leeuwen werd op 10 oktober 1922 te Willemstad
Curaçao geboren. In 1947 debuteerde hij met twee in eigen beheer uitgegeven
werken: de dichtbundel Tempels in woestijnen, die nu onvindbaar is, en het verhaal
De Mensenzoon waarvan slechts enkele exemplaren over zijn.
In de periode 1959-1967 schreef hij drie romans, waarvan De rots der struikeling
zijn eerste was. Dit boek verscheen in 1959 en werd in 1960 bekroond met de
Vijverbergprijs. Het werk is vertaald in het Spaans en gedeeltelijk in het Engels. Zijn
tweede roman, Een vreemdeling op aarde, verscheen in 1963 en zijn derde, De
eerste Adam, in 1966.
Er volgde nu een periode van bijna twintig jaar waarin geen romans meer van
Van Leeuwens hand verschenen. Als men aan hem vroeg waarom hij geen romans
meer schreef, verwees hij naar persoonlijke omstandigheden. Wel heeft hij toen
een novelle geschreven, getiteld Een vader, een zoon, die in 1978 werd gepubliceerd.
Ook schreef hij onder meer nog het scenario voor de film Corsow, die bekroond
werd met de Staatsprijs voor Filmkunst.
Vrij kort na zijn pensioen verscheen er een nieuwe roman getiteld Schilden van
leem (1985). Zijn meest recente roman heet Het teken van Jona en is uitgegeven
in 1988. In 1990 verscheen de bundel Geniale Anarchie met
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verhalen en artikelen waarin hij vertelt over het Curaçaose sociale, culturele en
politieke leven.

Existentialisme en het begrip ‘buitenstaander’
Op zoek naar documentatie over de buitenstaandersfiguur in de literatuur is het
enige dat ik gevonden heb het essay van Colin Wilson getiteld The Outsider. In de
inleiding op het boek vertelt de auteur dat hij kerstdag 1954, door omstandigheden,
alleen op zijn kamertje in Londen moet doorbrengen. Op die avond realiseert hij
zich plotseling dat hij in een zelfde positie verkeert als zovelen van zijn favoriete
figuren uit de beste romans die hij gelezen heeft: alleen en met het gevoel geïsoleerd
te zijn van de rest van de maatschappij. Hiermee heeft Wilson reeds een eerste
benadering van het begrip ‘buitenstaander’ gegeven.
In deze definitie van Colin Wilson, evenals bij die van Van Dale, (‘iemand die
buiten een zaak, een kring staat’) vind ik dezelfde vier basiselementen die ook in
de boeken van Van Leeuwen terug komen: een groep, een individu, een negatieve
relatie tussen groep en individu en minstens één persoon die bovengenoemde
relatie signaleert (zie schema blz. 199).
In de buitenstaandersgroep die Wilson in zijn essay bespreekt, brengt hij een
tweedeling aan. Hij plaatst ‘existentialistische buitenstaanders’ tegenover
‘romantische buitenstaanders’ en hij vergelijkt deze twee typen met elkaar; maar
de meeste figuren die hij verder behandelt in zijn essay behoren tot de groep van
‘existentialistische buitenstaanders’. Wilson zelf leefde in de naoorlogse tijd waarin
het existentialisme hoogtij vierde. Hij gaat daar dan ook dieper op in.
Als hij het ‘romantische’ type behandelt zegt Wilson: Goethe had in Das Leiden
des jungen Werthers de Romantische buitenstaander, de zeer idealistische, jonge,
bleke, maar toch mannelijke poëet gecreëerd ... een dromer uit een ‘andere’ wereld.
Hij is niet erg actief omdat hij wezenlijk een dromer is. Deze buitenstaander kan
men nóg tegen komen, maar hij is eigenlijk de buitenstaander uit de negentiende
eeuw. In het derde deel van zijn handboek legt Knuvelder (1964) uit: ‘De romantische
mens is en wil zijn: gemoedsbewogen (eventueel hartstochtelijk) en verbeeldingsrijk;
hij is dus individualist en subjectivist’. Hij legt uit dat deze romantische mens echter
in een tijd leeft waarin de rede verheven wordt tot het instrument bij uitstek waarmee
men wereld, historie en kosmos begrijpen wil; een tijd van intellectuele bloei. De
romanticus is afkerig van het rationalistisch normalisme en van een maatschappij
waarin men gedoemd is volgens door de rede opgelegde strakke regels te leven.
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Wilson oppert dat deze buitenstaander misschien te kortzichtig was om zich het
ontstaan van een Utopia aan het eind van de negentiende eeuw voor te kunnen
stellen. Hij meent dat het rationalisme en de vooruitgang uit die tijd voor de
‘Romantische buitenstaander’ toch wel een bewijs waren dat niet de wereld en de
menselijke geest slecht waren, maar dat híj degene was die niet mee kon komen
en daardoor er buiten bleef staan. Deze buitenstaander had wel een plaats in de
maatschappij, maar dan als onpraktische dromer.
Enkele ‘romantische buitenstaanders’ die door Wilson ter illustratie worden
genoemd, zijn de hoofdfiguren uit de werken van Goethe en Schiller. Hun omgeving
wordt gevormd door de mooie natuur, de romantische heuveltoppen, de bergen en
het groene woud.
De opgaande lijn van de vooruitgang die in de negentiende eeuw zo duidelijk
zichtbaar was, begon rond de eeuwwisseling op vele gebieden omlaag te buigen,
en vond haar dieptepunt in de Tweede Wereldoorlog. Na de catastrofes, de
bombardementen, de martelingen, de wreedheden van de oorlog was men
teleurgesteld, machteloos en verbitterd. Filosofen, essayisten en romanschrijvers
gingen zich steeds meer bezig houden met vragen die bij hen opkwamen naar
aanleiding van de oorlog, vragen over de toestand van de mensheid, over de
belevenissen van mensen tijdens de oorlog en over de vraag hoe verder. Critici
wezen erop dat de samenleving na de oorlog geen hoopvol beeld bood. Men
verwachtte dus ook van de schrijvers weinig optimistische geluiden.
In het vierde hoofdstuk van zijn boek Na de Oorlog vertelt Anbeek (1986) dat
historici een golfbeweging constateren in de belangstelling voor de Tweede
Wereldoorlog: In het eerste en tweede bevrijdingsjaar kon het publiek nauwelijks
genoeg krijgen van lectuur over het recente verleden, maar aan het eind van de
jaren veertig wordt duidelijk een punt van verzadiging bereikt.
Dan volgt er een periode van verdringing en pas in het midden van de jaren vijftig
keert de belangstelling weer terug en vinden boeken die in de oorlog spelen, opnieuw
een lezerspubliek. Enkele boeken die dan verschijnen zijn: Het achterhuis (1957),
Het bittere kruid (1957), De donkere kamer van Damocles (1958), Het stenen
bruidsbed (1959). Ook Van Leeuwens eerste drie romans verschenen in deze tijd;
De rots der struikeling in 1959, Een vreemdeling op aarde in 1963 en De eerste
Adam in 1966.
Bij zijn bespreking van het tijdsbeeld van toen haalt Anbeek de criticus en
literatuur-historicus Stuiveling aan, die over de verhouding kunstmaatschappij
opmerkt:
Niemand kan ontkennen dat de tegenwoordige literatuur nogal somber
is ... het verhalende proza houdt zich bij voorkeur bezig met figu-
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ren, die op de een of andere wijze te gronde gaan, of die op zichzelf de
belichaming zijn van de ontbinding, angst, afschuw en wanhoop.
Het is de maatschappij zelf, stelt Stuiveling, de totaliteit van de samenleving die
deze atmosfeer bepaalt, en iedere schrijver is met zijn jeugdervaringen, met zijn
bedreigd levensgevoel, met zijn menselijke aard onvermijdelijk en onscheidbaar
met de wereld verbonden.
Problemen die te maken hebben met de menselijke existentie worden tot
middelpunt van het denken gemaakt en monden uit in de voornaamste filosofische
stroming in deze periode: het existentialisme. Men heeft een pessimistische, vaak
zelfs nihilistische kijk op de wereld. De toekomst is niet rooskleurig, er heerst weinig
verwachting. De atmosfeer is onprettig, vaak duf en saai. Colin Wilson gebruikt zelfs
de term ‘anti-leven’ om de sfeer waarin existentialistische figuren leven aan te duiden.
De ‘existentialistische buitenstaander’ leeft in dèze periode en kent dus een heel
ander klimaat en een heel andere omgeving dan de ‘romantische buitenstaander’.
De auteurs naar wie Wilson nu verwijst zijn onder anderen de Fransen Jean-Paul
Sartre en Albert Camus. Vooral Sartre, die vlak na de oorlog een scherpomlijnde
existentialistische filosofie presenteerde, werd door velen beschouwd als de
belangrijkste representant van het existentialisme.
In zijn korte uitweiding over het existentialisme legt Anbeek uit waarom hij denkt
dat het belangrijk is om de invloed van het Franse existentialisme op de Nederlandse
roman te relativeren, tenzij men duidelijke bewijzen heeft dat een romancier bepaalde
punten heeft overgenomen. Hij vermeldt dat het Franse literaire existentialisme pas
vanaf 1946 in Nederland bekend werd. Op dat moment hadden de belangrijkste
Nederlandse auteurs als Hermans, Reve en Blaman hun wereldbeeld al ontwikkeld.
Om die reden alleen al is het misleidend de term ‘existentialistisch’ voor hun werk
te gebruiken indien dat Franse invloed suggereert.
Als er al overeenkomst is de constateren tussen de Franse auteurs en
de Nederlandse (de vaagheid van de existentialistische concepten laat
alle ruimte daarvoor) dan is dat eerder verwantschap, geen invloed.
De Vlaamse criticus-romanschrijver Jan Walravens stelde dat de inderdaad
pessimistische en zich op het plan van het absurde bewegende literatuur van de
naoorlogse tijd in de meeste gevallen slechts de expressie was van een klimaat,
dat die tijd eigen was. Anbeek geeft wel toe dat die typische naoorlogse reacties in
Frankrijk het meest geprononceerd waren, zowel in de literatuur als daar buiten.
In zijn opstel Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse Literatuur (zie
Verzameld Werk, deel I) behandelt Cola Debrot de Antilliaanse literatuur binnen de
context van de internationale samenhangen. Boeli van
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Leeuwen wordt door Debrot samen met Tip Marugg, Joseph Sickman Corsen, Frank
Martinus Arion, Alette Beaujon en hemzelf gerekend tot de belangrijkste
vertegenwoordigers van de Antilliaanse existentialisten. Debrot legt niet uit wat hij
met de term ‘existentialist’ bedoelt. Wel vermeldt hij dat hij een duidelijk onderscheid
ziet tussen Europese en Antilliaanse existentialisten. De Europeanen leggen volgens
hem het accent op het échec, terwijl de Antillianen aanzienlijk minder nadrukkelijk
zijn 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.
Volgens Debrot delen de Antilliaanse existentialisten het standpunt van de
Europeanen, in zoverre zij van oordeel zijn dat de toestand van verheldering
nauwelijks langer dan enkele momenten kan aanhouden, om vervolgens voor veel
langer durende fasen van duisternis te worden gevolgd. Hij beschouwt het wisselen
van stemmingen als kenmerkend voor het Antilliaanse existentialisme. Boeli van
Leeuwen laat zich niet specifiek over ‘het existentialisme’ uit.
In zijn Reis naar de West geeft Van den Brink (1986) het gesprek weer dat hij
gevoerd heeft met de auteur Boeli van Leeuwen. Van Leeuwen vertelt daarin dat
hij dertien jaar oud was toen hij naar Nederland verhuisde. Hij heeft daar het
gymnasium doorlopen en rechten gestudeerd. Evenals de verschillende eerder
genoemde Nederlandse schrijvers van ‘existentialistische’ romans, heeft hij de
oorlogsjaren in Europa, in Nederland doorgebracht. Hij vertelt dat hij geen
verbondenheid met Nederlandse schrijvers voelt, maar dat hij tot twintig jaar geleden
toe, schrijvers als Reve, Mulisch, Wolkers volgde.
Het is duidelijk dat Boeli van Leeuwen ook het werk van Sartre, Camus, De
Beauvoir en andere Franse existentialisten heeft gekend. Hun namen komen in zijn
romans voor, hij citeert uit hun werk, hij verwijst naar hen en hier en daar levert hij
kritiek op hen.
Terwijl Van Leeuwens hoofdpersonen en hun achtergronden meestal zeer
Antilliaans zijn, is er in zijn werk toch ook grote overeenkomst te vinden met dingen
uit het werk van de Europese naoorlogse schrijvers. Gevoelens van weerzin, walging,
eenzaamheid vervreemding en verveling komen ook bij figuren uit romans van bijna
al deze auteurs veel voor. Ze voelen zich in zulke mate verbitterd en machteloos
gemaakt, dat in hun ogen geen enkel existentieel probleem voor de mens nog ècht
oplosbaar lijkt. Zij leven verder in een wereld zonder waarde. Ten opzichte van
ande-
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ren die wèl hun draai in het leven hebben weten te vinden, zijn zij buitenstaanders.
Reeds aan het begin van zijn essay wijst Wilson er echter op dat niet iederéén
onder bepaalde omstandigheden of door bepaalde teleurstellingen buitenstaander
zal worden. De meeste mensen gaan toch weer gewoon de dingen van alledag
doen, ze nemen het leven zoals het komt en zijn tamelijk tevreden. Er zijn echter
ook mensen die niet (meer) tevreden kúnnen zijn met de dingen zoals ze zijn. Ze
kunnen zich niet meer aanpassen aan de routine en aan de normen en waarden
van de burger uit hun omgeving. Ze hebben het gevoel dat ze voor de gek gehouden
worden door datgene wat zij aan de oppervlakte te zien krijgen. Zij willen liever de
‘essenties’ van dingen vatten. Sommigen streven daar ook naar en dat kan hun
duur komen te staan. Uit deze groep van individuen of figuren die niet anders kúnnen,
komen de buitenstaanders te voorschijn die door Wilson besproken worden en in
Van Leeuwens romans te herkennen zijn.
In het schema op pagina 199 wordt getoond dat er in elk der romans sprake is
van een buitenstaander. In de linkerkolom worden de vier basiselementen genoemd
die aanwezig moeten zijn, wil men kunnen spreken van buitenstaandersschap. In
de andere vijf kolommen wordt er per boek, in chronologische volgorde, heel in het
kort een invulling gegeven aan de vier genoemde basiselementen.
De belangrijkste vragen die Wilson in zijn essay stelt om te komen tot typering van
zijn buitenstaanders, luiden:
1. Hoe zijn de figuren tot buitenstaander geworden?
2. Wat voor problemen hebben ze en wat zijn kenmerkende zaken voor deze
buitenstaanders?
3. Welke oplossingen zoeken ze voor hun problemen en in hoeverre lukt het hun
om die problemen werkelijk op te lossen?
Het zou hier te ver voeren om uitgebreid in te gaan op de antwoorden op deze
vragen aan de hand van elk der vijf romans. Wel treft men een schema aan (blz.
201) waarin er per figuur op beknopte wijze antwoord wordt gegeven op de eerste
twee vragen. Om tot een antwoord op de derde vraag te kunnen komen en om zijn
buitenstaanders beter te kunnen typeren brengt Wilson een driedeling aan.
Hij onderscheidt een groep bij wie de problemen voornamelijk op intellectueel
vlak liggen, een groep die vooral op emotioneel niveau problemen heeft en een
groep waarbij de nadruk op het fysieke komt te liggen. Verder stelt hij dat men zich
ten aanzien van de buitenstaander die men voor zich heeft ook kan afvragen of er
sprake is van een sociologisch, een psychologisch of een metafysisch probleem.
Deze onderverdelingen van Wilson
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worden hier niet strikt gehanteerd, maar omdat ze verduidelijking kunnen brengen,
worden ze wel genoemd.
Wilson stelt dat de eerste en belangrijkste voorwaarde om te kunnen komen tot
oplossingen van problemen is: het verkrijgen van inzicht daarin. Voor de
buitenstaander valt dit inzicht samen met zelfkennis. Niet alleen met kennis van je
zwakke kanten, maar ook van de mogelijkheden die je wèl in huis hebt. Het maken
van keuzes is iets dat in de existentie-filosofie van Jean-Paul Sartre beschouwd
wordt als een belangrijke factor bij een menselijk bestaan; het wordt door Wilson
beschouwd als een tweede voorwaarde waaraan de buitenstaander moet voldoen,
indien hij wil komen tot oplossingen van zijn problemen. Het gaat hier om een keuze
tussen een ‘ultimate YES’ en een ‘ultimate NO’. De buitenstaander die niet definitief
en absoluut ‘JA’ zegt tegen het leven, maar nu eens vóór en dan weer tegen het
leven is, loopt grote risico's. De kans dat hij tijdens een nee-periode het loodje legt
is groot, omdat men dan te veel afhankelijk is van de buitenwereld.
Het is belangrijk dat de buitenstaander van binnen uit zijn krachten blijft
mobiliseren. Pas aan het eind van iemands leven, is het mogelijk om terug te kijken
en te constateren dat die buitenstaander het gered heeft of niet. Een strijd kan
immers niet als verloren worden beschouwd zolang er nog gestreden wordt.
Wilson noemt in zijn essay existentialistische schrijvers die mogelijkheden hebben
aangedragen om te komen tot verlichting van het buitenstaandersbestaan. Sartre
bijvoorbeeld, heeft de doctrine van het engagement gepredikt. Camus heeft
geadviseerd te accepteren dat je een buitenstaander bent. Hemmingway vindt dat
de buitenstaander zijn sterke kanten moet zien te ontdekken om van daaruit te leven.
In interviews met en artikelen over Boeli van Leeuwen heb ik geen uitspraken van
Van Leeuwen aangetroffen die een filosofie over of een advies aan de buitenstaander
behelzen. Wel is het zo dat hij in zijn laatst verschenen bundel, getiteld Geniale
anarchie, stukken die handelen over gebeurtenissen op Curaçao en die een
autobiografisch karakter hebben, soms figuren ten tonele voert, die evenals in de
romans, de buitenstaanderskenmerken hebben en hij laat zien hoe hij tegenover
deze figuren staat. Ik concludeer dat Van Leeuwen zelf niet geneigd is om
oplossingen voor de buitenstaander aan te dragen, zodat buitenstaanders zichzelf
zouden kunnen veranderen, maar dat hij veeleer een maatschappij voor hen zou
willen scheppen, waarbinnen zij prettig zouden kunnen vertoeven. Van Leeuwen
lijkt een zekere eerbied voor deze mensen te hebben, juist omdat ze zijn zoals ze
zijn.
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Wilson constateert dat het in sommige opzichten met romanfiguren heel anders is
gesteld dan met levende wezens. Romanfiguren hoeven hun buitenstaander-zijn
niet tot aan het eind toe te doorleven. De romanschrijver heeft de vrijheid om het
bestaan van de buitenstaandersfiguur los te laten waar hij wil. Schrijvers kunnen
natuurlijk ook in de loop van hun romans hun ideeën over een existentialistische
buitenstaander steeds verder ontwikkelen en gestalte geven.
Na bestudering van deze vijf romans is het duidelijk dat er een zekere lijn loopt
van de ene roman naar de andere en dat er bij de hoofdfiguren ontwikkelingen aan
te duiden zijn. Sommige van deze ontwikkelingen zijn overeenkomstig aan de
levensloop van de auteur.

Profielschets van de buitenstaander in de romans van Boeli van
Leeuwen
Na bestudering van Van Leeuwens romans, zoekend naar kenmerken en naar
typering van de buitenstaander in zijn werk, kom ik op de volgende punten voor een
conclusie:
1. Bij de hoofdpersonen uit de romans zijn vele punten van overeenkomst aan te
wijzen.
2. De eerste drie romans vertonen veel onderlinge gelijkenis, terwijl ook de laatste
twee veel punten van overeenkomst met elkaar laten zien.
3. Er lopen een aantal thema's als rode draden door de vijf romans heen.
4. Er zijn ontwikkelingen aan te geven die lopen van de ene roman naar de andere.
Vanuit het oogpunt van ‘buitenstaandersproblemen’ en het zoeken naar
oplossingen ervoor, kan men zelfs zeggen dat er steeds meet vooruitgang
wordt geboekt.
5. De levensloop van de hoofdpersonen uit deze vijf romans van Boeli van
Leeuwen komt op vele punten overeen met de levensloop van de auteur zelf.
Van Leeuwens hoofdpersonen zijn mannen. Het zijn nazaten van blanke, niet-arme
immigranten. Ze trekken niet veel met familieleden op, kennen geen hechte
vriendschappen, hebben wel relaties met vrouwen, maar hebben geen kinderen.
Wat herkomst betreft, ziet men dus overeenkomsten met de achtergronden van de
auteur.
In de familiegeschiedenis van de buitenstaanders treffen we generaties aan die
het materieel en/of psychisch zo slecht hadden, dat je mocht verwachten dat uit het
nageslacht mensen geboren zouden worden die een ongelukkig leven mòesten
gaan lijden. Ze zijn bijna allemaal verwekt in een liefdeloos contact, binnen een
ongelukkige relatie, en ze worden groot gebracht door ouders die niet van elkaar,
maar wel van hun kind houden, ieder op een eigen manier.
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Hun kinderjaren brengen deze buitenstaanders door op Curaçao. Het zijn dan nog
vrolijke, eigenzinnige typetjes, die veel van hun ouders houden. Tijdens hun
kinderjaren maken ze kennis met het christelijke geloof; vooral met het katholicisme
krijgen ze veel te maken, doordat ze op christelijke scholen zitten of doordat hun
opvoeders, of diegenen die hen onderwijzen, met het christendom te maken hebben.
De religie lijkt in eerste instantie weinig indruk op hen te maken, maar als ze wat
ouder zijn zoeken ze in moeilijke tijden steun bij het geloof. In hun kindertijd blijken
deze figuren reeds heel intelligent, gevoelig en kwetsbaar te zijn.
Hun laatste jeugdjaren brengen ze door in Nederland waar ze naar toe gaan voor
verdere vorming; school en studie. Tijdens die jaren krijgen ze met de Tweede
Wereldoorlog te maken.
Wanneer ze volwassen zijn, zijn de buitenstaanders van Van Leeuwen vaak
intellectuelen met een academische vorming, die op zoek zijn naar de zin van het
bestaan, die veel over alles nadenken en proberen om hun problemen te analyseren
en te begrijpen.
Zoals reeds gezegd, vertonen de eerste drie romans veel onderlinge gelijkenis,
terwijl in de laatste twee ook veel onderlinge overeenkomsten te vinden zijn. De
buitenstaanders uit de eerste drie romans zijn - in vergelijking met die uit de latere
- jonger, minder gebonden en recalcitranter. Hun eerste grote teleurstelling lopen
ze op tijdens hun puberteit en ze keren zich af van datgene wat hen pijn heeft gedaan
door hun toevlucht te gaan zoeken in drank, erotiek en/of letterlijk wegvluchten. Als
ze ook nog geconfronteerd worden met de gruwelen van de oorlog, raken ze
verbitterd.
Gevoelens van teleurstelling, weerzin, walging, wanhoop en vervreemding
overheersen in deze drie romans. De hoofdfiguren voelen heimwee naar hun
geboortegrond, reizen daarom zelfs verscheidene malen terug naar het eiland, maar
het gelukt hun niet om zich daar gelukkig te voelen en zich er voorgoed te vestigen.
Ze blijven zoeken naar een plek op de wereld waar ze prettig zouden kunnen
vertoeven en naar belangrijke zaken waarmee ze inhoud zouden kunnen geven
aan hun bestaan.
Heel anders is het gesteld met de hoofdpersonen uit de laatste twee romans. Ook
voor hen is het eiland Curaçao geen paradijs. Ze voelen zich daar bekeken, haast
achtervolgd, maar ze houden van het eiland en accepteren het zoals het is, hebben
zich daar gevestigd en proberen er het beste van te maken. Doordat ze al een
loopbaan achter de rug hebben, hebben ze het in materiële zin (ze hebben een
inkomen en een onderkomen) veel gemakkelijker dan de eerste drie hoofdfiguren.
Ook wat het ‘sociale’ betreft, gaat het hen beter af; ze zijn allebei
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getrouwd, hebben dus een vaste relatie, ze kennen allebei een groep onder de
bevolking waar ze duidelijk naartoe trekken (armen, verdrukten, gestoorden),
alhoewel ze er niet echt bij horen.
De vragen waarmee deze buitenstaanders zitten zijn toch wel vragen die reeds
bij de eerste drie aan de orde zijn geweest, maar die door de laatste twee meer
worden uitgediept. Als er bij Jean-Claude (vierde roman) en bij de ik-figuur (vijfde
roman) gesproken meet worden van ‘onrust’, dan is het vooral op een meta-fysisch
niveau; ze concentreren zich op vragen naar de zin van het leven, naar de rol van
de ‘Almachtige’ God bij het menselijk lijden, vragen zich af hoe het zit met de dood,
enzovoorts. Dit soort vragen speelt bij alle hoofdfiguren, maar ze hebben meer de
aandacht van de laatste twee; deze gaan dieper op de vragen in en proberen situaties
en ervaringen te analyseren om tot antwoorden te komen. Ze zijn daarbij minder
opstandig, minder verbitterd en misschien daarom ook minder machteloos dan de
eerste drie hoofdpersonen. Er gaat kalmte, berusting en acceptatie uit van de laatste
twee.
Deze hoofdpersonen zijn eigenlijk allemaal religieuze mensen, in die zin dat het
materiële voor hen duidelijk van ondergeschikt belang is en dat ze, ondanks dat ze
geen bepaalde religieuze richting aanhangen, steeds met het geloof leven, bezig
zijn met de relatie God-mens, en trouw in de bijbel blijven lezen en zoeken naar
houvast. Waar God en de bijbel in hun ogen lijken te falen, voelen zij niet alleen
teleurstelling en bitterheid, maar ook verdriet. Tot aan het eind van elk verhaal toe,
blijft ieder van de hoofdpersonen trouw aan ‘het’ geloof.
In de levensloop van elk der hoofdpersonen is er een moment waarop hij
geconfronteerd wordt met aftakeling of met de dood. De eerste drie personages
voelen zich erdoor geraakt, maar keren zich er ook snel weer van af.
De hoofdpersonen uit de laatste twee romans gaan als het ware de confrontatie
aan. Ze hebben wel angst, maar zien ouderdom, achteruitgang van lichaam en
geest en een uiteindelijk sterven als een naderende realiteit die men onder ogen
moet kunnen zien. Geen van Van Leeuwens hoofdpersonen heeft hier vrede mee.
Geen van deze vijf personages is erin geslaagd oplossingen te vinden voor al de
problemen waarmee ze te kampen hebben, maar wel is het zo dat de hoofdpersoon
van de ene roman op de ander steeds verder komt in het maken van keuzes en in
het accepteren van de dingen die ze niet kunnen veranderen.
Anbeek, Ton. Na de oorlog. De Nederlandse roman. 1945-1960. Amsterdam
1986
Knuvelder, Gerard. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde,
deel III. 's-Hertogenbosch, 1964.
Wilson, Colin. The Outsider. Bungay, Suffolk, 1978.
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Eva Abraham
Vrouwen in het werk van Boeli van Leeuwen
De helden in het werk van Boeli van Leeuwen tobben heel wat af. Zo zijn er het
vruchteloos zichzelf zoeken, de kwellende angst voor de dood, de problemen in de
relatie met de vader en, op een hoger niveau, met God de Vader. Daarnaast zijn er
problemen met moeders, echtgenoten en hoeren.
Eddy Lejeune, de protagonist van Van Leeuwens eerste roman, De rots der
struikeling (1959), heeft een door venerische ziekte gesloopte vader, een ‘uitgezakte’
moeder vol stille verwijten en een tante die, doordat haar verlangens naar een man
en kinderen niet zijn verwezenlijkt, krankzinnig is geworden. Tante vertoont,
spiernaakt, agressief gedrag en wordt na verloop van tijd naar het dolhuis afgevoerd.
Een zeeman uit Martinique legt Eddy uit:
... bij ons op het eiland hebben de vrouwen zulke mooie heupen, dat ze
een man tot waanzin kunnen drijven. Wie eenmaal de zoetheid van deze
glooiing heeft gekend, kan eraan ten onder gaan.
Vanwege de ontrouw van zo'n vrouw zwerft deze man nu al lange jaren over de
oceanen. Eddy bezoekt in steden op verschillende continenten ‘publieke vrouwen’,
uit angst zich te binden en ook uit een soort genegenheid. Hij legt uit altijd bang te
zijn geweest voor vrouwen. Wat hij zoekt is:
een maagd onder de hoeren en ... het wonder van de engel, die mij naar
het volmaakte geluk zou leiden.
Het loopt slecht af met Eddy.
Ook Kai, de hoofdpersoon van Een vreemdeling op aarde (1963) vindt nergens rust.
Zijn vader bevredigde op Curaçao zijn lusten bij ‘Colombiaanse hoeren van het
laagste allooi’, die spotten met zijn flaporen, en bij:
negerinnen met de kracht van tienduizend leeuwinnen in hun heupen,
die hem zijn zaad ontnamen en dan in een schel en triomfantelijk gelach
uitbarstten.
In Amsterdam, op het Leidseplein, wordt Kai geconfronteerd met:
nymfomanen, overspelige huisvrouwen, beginnende prostituées en wilde
meisjes van de HBS.
Zijn hospita Mies is ook al nymfomaan:
's nachts liep ze als een tijgerin langs de grachten van Amsterdam op
zoek naar prooi: een fel en onverzadigbaar roofdier.
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Kai bedrijft veelvuldig de liefde maar zijn kommer en kwel worden er niet minder
door. Dat valt te begrijpen, gezien de informatie die Van Leeuwen verschaft over
Kais paringen. Een enkel citaat:
Gezichten die onder hem hebben gelegen verbrijzeld in overgave, met
scheve monden vol borrelend speeksel of triomfantelijk boven hem
uitgestoken met vliegende haren en blinkende ogen, knarsetandend, en
onder het uitstoten van schorre triomfkreten om het bezit van een man.
En dan de vreselijke vervreemding na het volbrengen van de daad: de
loodzware treurigheid om het verloren zaad en de uitgestorte geest.
Kai slaapt nooit meer dan één maal met een vrouw. De auteur stelt:
De vrouwen waren voor hem spelonken: hij was bang voor hun
beslotenheid en hij was bang voor de ruimte daarbuiten.
Bovendien leeft Kai met de gruwelijke beelden van de hoer van Babylon en refereert
hij aan een onrustbarende tekst:
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het
grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
Dan is daar nog alcoholisme. Geen wonder dat de angst steeds toeneemt. Om wat
op verhaal te komen gaat hij naar Spanje. Daar ontmoet hij zijn grote liefde, Maria.
Het komt goed uit dat haar echtgenoot regelmatig op zee verkeert want
Hij sliep met haar in alle oorden waar een mens maar kon zitten of staan,
op ieder uur van de dag of nacht, in elke denkbare houding.
Er is echter meer, hij wil haar niet alleen zijn lichaam maar ook zijn ziel schenken.
Maria constateert: ‘Wat je zoekt kan ik je niet geven, want je zoekt God’ en een
priester legt Kai uit dat de relatie moet worden verbroken want Maria loopt gevaar
haar man en drie kinderen kwijt te raken. Bovendien mag zij, sinds zij haar zonde
heeft gebiecht, niet meer ter communie gaan. Maria wordt verlaten, voor haar eigen
bestwil, en Kai keert terug naar Curaçao. Daar schenkt hij zijn moeder vergiffenis
voor haar vroegere erotische relatie met de buurman, een drankzuchtige officier.

De eerste Adam (1966) heeft twee helden. De Franse priester en vermaard filosoof
Bodin en de Curaçaose Adam Polaar. De priester is ongeneeslijk ziek en moet zijn
reis naar Zuid-Amerika op Curaçao onderbreken om daar te herstellen van een
lichte hartaanval. Hij is weggevlucht uit India waar hij een ‘onwaarschijnlijk mooie
vrouw’ ontmoette. Ze zat, hoe kan het anders in India, op de kop van een rijk
versierde olifant.
Haar armen als stengels van leliën zo rank en soepel ... op haar voorhoofd
een grote groene smaragd ... Op haar linker neusvleugel glinsterde een
parel. Haar ogen, groot en amandelvormig met een fluwelige en vochtige
glans als van een gazelle ...
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De priester krijgt zeer angstige dromen, maar herstelt zich door middel van
ademhalingsoefeningen en kiest het hazenpad. Bij zijn vertrek roept de vrouw hem
nog na ‘Je vous aime’. Op Curaçao ontmoet hij de treurige Adam die nimmer is
hersteld van een ongelukkige jeugdliefde met zijn buurmeisje. Wat voor meisje?
... een mager scharminkel met harige benen, die een lucht verspreidt van
bedorven uien ... Toegegeven: ze heeft mooie zwiebers, maar niet veel
mooier dan de uiers van geiten.
Intussen is Adam nog een jaar getrouwd geweest. Met wat voor vrouw? Een
roodharige Amerikaanse met
dijen als een wilde merrie en zúlke zwiebers ..., ‘a dish’, zoals de
Amerikanen dat noemen.
Daarna heeft hij uit mededogen een tijd door Europa gereisd met een rijke maar
intens zielige Amerikaanse vrouw die drie huwelijken achter de rug had die haar
veel slaag, opname in een psychiatrische inrichting en venerische ziekten hadden
opgeleverd.
Adam, die zich het lot van de armen aantrekt, en de priester voelen elkaar aan
en van het een komt het ander. Op een kwade dag trekken ze erop uit om een zwaar
gestoorde vrouw te redden die met haar vijf buitenechtelijke kinderen in een hok
leeft ‘waarin een varken zou wegkwijnen’. Ze is net bezig de kinderen te vermoorden.
Adam probeert haar tegen te houden maar krijgt een mes in zijn rug en sterft. De
priester vertrekt per schip naar Zuid-Amerika. Staande aan de railing denkt hij: ‘Hoe
zal mijn vreselijke dood zijn?’
In Een vader, een zoon (1978) spelen op de achtergrond ook een moeder en dochter
mee. Moeder is ziek, beneden haar stand getrouwd en nooit meer de oude geworden
nadat Vader (een Hollandse Archie Bunker) haar piano de deur heeft uitgedaan.
Ze ziet er weerzinwekkend uit, ‘Here God, zou er op aarde iets lelijkers zijn dan het
lichaam van een oude vrouw?’. Maar Vader blijft op zijn post want hij ziet het huwelijk
als een gevangenis waarvan de deur openstaat maar waar je toch niet kan uitlopen.
Dochter is heel intelligent maar door Vader van het gymnasium gehaald om de
huishouding te doen toen Moeder in het ziekenhuis lag. Sindsdien heeft Vader
Dochter gesmeekt om weer naar school te gaan maar ze weigert en sart hem met
hoerig gedrag. Vader en Zoon ergeren zich grenzeloos aan elkaar maar aan het
einde van het boek lijken ze elkaar te vinden in een gesprek van man tot man. Over
de verdere ontwikkelingen van Moeder en Dochter wordt de lezer niet geïnformeerd.
De held van Schilden van leem (1985) is Dianklo, telg uit een oude, aan
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lager wal geraakte Curaçaose familie. Na zijn pensioen zet hij zich met raad en
daad in voor de armen op het eiland. Uit medelijden heeft hij indertijd een
Nederlandse vrouw gehuwd. Zij is weliswaar een notarisdochter maar in haar prille
jeugd, tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft zij een misstap begaan. Zij had een
relatie met een Duitse officier. Inmiddels is haar lichaam afgetakeld en de details
daarvan worden de lezer niet bespaard. Verder wordt zij beschreven als een
oppervlakkig schepsel dat alleen geïnteresseerd is in bridgen en koffie drinken met
andere dames uit de betere kringen. Van communicatie tussen de echtelieden is
nooit sprake geweest. In dit boek laat de auteur een hoofdstuk lang de vrouw aan
het woord. Zij is helemaal niet dom, ooit zat ze op het gymnasium en heeft ze de
klassieke schrijvers gelezen, en geeft haar visie op de relatie met haar man. Ze
doorziet uitstekend de situatie waarin zij is beland en begrijpt dat het voor hem, als
Curaçaoenaar, nooit mogelijk is geweest om te verwerken dat zij niet als maagd
het huwelijk inging.
Hij wil in mij een lege, opgemaakte vrouw zien, die naïef en
canastaspelend door het leven gaat. Wat doet een mens met zijn leven?
Ik speel het spel dat mij is toebedacht.
Want ‘wat moest ik destijds doen? ... ‘wij zijn samen oud geworden. Wij zijn samen
op weg naar het einde. En hierin schuilt mijn troost’. De kaarten zijn geschud, de
gebeurtenissen van het leven zijn deze vrouw overkomen.
Wie is de moeder van Dianklo? De vrouw die hij moeder noemde heeft hem
opgevoed maar zijn biologische moeder was het dienstmeisje Amanda. Iedereen
inclusief hijzelf weet dat maar wendt voor het niet te weten en bovendien niet te
bevroeden dat anderen het weten. Het is een ingewikkeld spel waarin de leden van
de kleine blanke gemeenschap op Curaçao uitstekend zijn getraind. Schilden van
leem refereert aan de beproevingen van Job en heeft een gruwelijk einde.
Ten slotte is er de ik-figuur uit Het teken van Jona (1988), een boek met een
overvloed aan ‘hoeren’, verder een oude non, zuster Agnes, die pure Goedheid,
Zuiverheid en Het Geloof vertegenwoordigt, en de fatale Laila, symbool van Het
Kwaad. Laila is beeldschoon maar levensgevaarlijk, zij dorst naar macht, dood en
verderf en is afkomstig uit het hoge Noorden, ‘uit het land waar het kanon is
uitgevonden om God mee in de rug te schieten’.
Zes boeken over gekwelde macho's en de vrouwen waar ze doodsbang voor zijn
maar niet aan kunnen ontsnappen: de echtgenotes, afgetakeld en ontluisterd, de
moeders met hun geheimen waardoor de zonen zich af-
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vragen wie hen nu werkelijk verwekt en gebaard hebben, en de alom aanwezige
hoeren. Tien jaar geleden, in 1980, beschreef ik Van Leeuwens hoofdfiguren, een
uitzondering makend voor Vader (Een vader, een zoon), die door de auteur in
Nederland is geplaatst, als gekwelde avonturiers die worstelen met hun afstamming,
het existentialisme, godsdienst, Kierkegaard, Karl Barth, Heidegger, en de
verschrikkelijke vagina dentata die door Van Leeuwens misogynistische proza waart.
De na 1980 verschenen boeken hebben daar niet iets nieuws aan toegevoegd, al
is de Pietje Belhoer uit Het teken van Jona (1988) grappiger en minder masochistisch
uitgebeeld dan haar collega's in het andere werk.
Hoe staat het met de vagina dentata? Overal wordt de Van Leeuwenheld bedreigd
door
de zware, gevaarlijk delta, mysterieus en afschrikwekkend ofwel
de gevaarlijke holte verborgen in krullend nat haar ...
Maar de zaak is complexer want, stelt de auteur in Het teken van Jona:
De man heeft niet in de eerste plaats angst voor de vagina dentata ... de
man is wezenlijk bang voor de dood in de vrouw, voor het sterven in haar,
voor het zich uitgieten in het niets, voor de val in het tijdelijke en toch
eindeloze
en
... de dood wordt ons met het leven meegegeven, begint dus bij de vrouw.
Zij baart met het leven de dood, want ieder kind dat geboren wordt, is
bestemd om te sterven. Haar lichaam is de doorgangspoort tot de dood.
Daarom is de man in diepste wezen bevreesd voor de vrouw: voor zijn
moeder, die hem het leven gaf en daardoor de dood, voor het geheim
verscholen in de hartstocht van het ogenblik, die daarna de smaak van
de dood op de tong achterlaat.
Bovendien:
Iedere vrouw is mijn moeder want iedere vrouw had mijn moeder kunnen
zijn en daarom brengt iedere vrouw mij de boodschap van de dood. Dat
is de angst in iedere man.
Maar waarom wordt in het werk van Van Leeuwen de vrouw als doorgeefster van
de dood beschouwd en niet de man, die immers leven verwekt dat niet het eeuwige
leven heeft? En uiteindelijk komt men terecht bij God die mensen slechts een beperkt
aantal jaren op aarde toestaat.
Een ander (typisch Zuidamerikaans?) probleem: ook vrouwen zijn sexuele wezens.
Wij proberen te begrijpen dat onze moeder een vrouw is als alle andere,
een vrouw die met wijdbeense hartstocht onder een man heeft gelegen.
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Maar het lijkt dat Van Leeuwens protagonisten hun moeder dat pas kunnen vergeven
als zij zo oud en gedementeerd is dat alle associaties met sexualiteit zijn verdwenen.
In veel literatuur staan de blanke en de zwarte vrouw tegenover elkaar, als
1
polariteiten, elk met een scala van positieve en negatieve eigenschappen. McNelly
zegt in dit verband over de blanke vrouw: ‘... she is the mother, sister or wife rather
than mistress or friend,’ en over de zwarte vrouw: ‘She is an unknown quantity, and
in her strangeness lies both her value as an object and her ability to fascinate the
white man.’ Dat gaat zeker op voor het werk van Van Leeuwen. Als zijn helden rust
zoeken gaan ze naar een zwarte vrouw, die altijd klaar staat, nooit vragen stelt en
een zeer brede schoot heeft. In Een vreemdeling op aarde staat: ‘Geen enkele
vrouw is zo goed en groot en sterk als de negerin’. De vader uit De rots der
Struikeling loopt naar een zwarte vrouw om het verdriet uit te schreeuwen dat zijn
blanke echtgenote met haar irritante deugdzaamheid hem aandoet en de zwarte
vrouw, ‘een vrouw als een continent’, vangt hem op.
Waarom stopt Van Leeuwen zoveel hoeren in zijn boeken?
Omdat iedere hoer, behalve een hoer, ook een moeder (is) die ons
opnieuw baart en de dood geeft... als er geen persoonlijke relatie bestaat
met een vrouw, dan komt het doodskarakter van de geslachtsdaad sterker
naar voren... het is de angst voor de dood zelve, die ons zo onverbiddelijk
de prostituée doet bestrijden. Maar daarom ook is er zulk een intieme,
welhaast toegenegen verhouding tussen Christus en de hoeren: steeds
weer keren ze terug in zijn parabelen om de liefde in zijn zuiverste vorm
te tonen’ (De eerste Adam).
Ook Kai Een vreemdeling op aarde voelde ‘een soort genegenheid’ voor prostituées.
Maar waarom die weerzinwekkende beschrijvingen:
verlepte vrouwen met giftige buik en hangborsten, in broeken en blouses
waar hun lichamen vadsig en varkensachtig uitstulpten (Een vreemdeling
op aarde).
De helden in het werk van Van Leeuwen streven naar heiligheid en voelen zich
aangetrokken tot mensen die aan de zelfkant, de rafelrand van de samenleving,
leven. Het veelvuldig contact met hoeren is voor hen een vorm van boetedoening
en als ze af en toe afzien van lichamelijk contact met deze vrouwen voelen ze zich
een beetje als Jezus. Ik geef grif toe dit alles niet geheel te doorgronden.
De meeste figuren in het werk van Van Leeuwen hebben geen uitgewerkte
persoonlijkheid. Dat geldt voor beide geslachten. Maar de vrouwen heb-
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ben bovendien geen eigen identiteit. Zij zijn projecties van beelden die sommige
mannen van vrouwen hebben. Jos de Roo stelt (mondelinge communicatie) dat dit
niet geldt voor de Nederlandse echtgenote uit Schilden van leem. Maar ik meen dat
juist de uiteenzetting die deze vrouw geeft van haar situatie haar object zijn en
gebrek aan identiteit uitdrukt. Ze heeft wel inzicht in haar leven maar heeft nooit
gepoogd er greep op te krijgen, ze conformeert zich aan een leven dat haar
tegenstaat, ondergaat haar lot en haar troost is dat het einde (de dood) nabij komt.
De vrouwen in het werk van Van Leeuwen offeren zich op. In De Mensenzoon,
een essay over de Christusfiguur (1947) spelen vrouwen geen rol. Slechts eenmaal
wordt daarin gerefereerd aan vrouwen en wel aan hun handen. Die zijn als volgt
beschreven:
teer als bloemen, dienend in de grote overgave van hun offerbereidheid
...
Zelfs de prachtige Indiase vrouw (De eerste Adam) daalt van haar olifant af om ‘met
haar sierlijke handen’ de laarzen van de priester Bodin schoon te maken.
Een andere kwestie. Hoe staat het met het denkvermogen van de vrouw? Wordt
dat als ze van een man houdt uitgeschakeld? De priester die erbij Kai op aan dringt
zijn geliefde Maria te verlaten legt hem uit:
Ik spreek met U, omdat U een man bent. U bent voor rede vatbaar. ...
Een vrouw is alleen hart. Ze heeft geen rede als ze van een man houdt.
Hij is haar rede.’ (Een vreemdeling op aarde).
Elders klaagt Van Leeuwen over Simone de Beauvoir: ‘zo veel geest en zo weinig
hart.’ Hoe moet dat worden opgevat? Gaat het gebruik van het intellect door de
vrouw ten koste van haar hart? Wat weet Van Leeuwen van het hart van De
Beauvoir? Moet een auteur worden beoordeeld op grond van haar hart of haar
werk?
Van Leeuwens vrouwenbeelden, ontstaan in het blanke sterk patriarchale milieu
van Curaçao vóór de jaren zeventig, zijn, ik herhaal het nog maar eens, misogyn
en verouderd. Een uitzondering is de meer eigentijdse prostituée die Pietje Bel wordt
genoemd. Mijn conclusie is dat het me beter lijkt om een dier te zijn bij de door Tip
Marugg gecreëerde mannen dan een vrouw bij de macho's in het werk van Boeli
van Leeuwen.

Eindnoten:
1 Cleo McNelly. Natives, Women and Claude Lévi-Strauss: a reading of Tristes Tropiques as myth.
The Massachusetts Review, Spring 1976, 7-12.
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Marjo Nederlof
De antitheoretiker
Boeli van Leeuwen houdt van citeren en hij houdt van wijsgeleerdheid en kunst. In
alle boeken van Van Leeuwen staan gedichten of fragmenten daarvan en
verwijzingen naar schrijvers, dichters, filosofen, kerkgeleerden, componisten, musici
en beeldende kunstenaars. Zo zou een bespreking van de door Van Leeuwen
genoemde componisten en uitvoerende kunstenaars minimaal iets bevatten over
Beethoven, Mozart (beiden verschillende malen, en aan Mozart werd ook een
Curaçaosche Courant-column besteed), Wagner, Mendelsohn, Chopin, Bach,
Brahms, Vivaldi, Stravinski, Händel, Tschaikowski, Schubert, de cellist Pablo Casals
en zangeressen Marlene Dietrich en Kathleen Ferrier. Waarschijnlijk ben ik er nog
een aantal vergeten.
Behalve naar dichters, schrijvers, componisten en filosofen, komen in de boeken
van Van Leeuwen ook de nodige aanwijzingen naar beeldende kunstenaars voor.
Over Van Leeuwen in relatie tot hen, wil ik het in dit artikel hebben. Daarbij streef
ik niet zozeer naar volledigheid (zo blijven de lezingen en kranteartikelen buiten
beschouwing) en ga ik alleen uit van het feit dat Van Leeuwen sterk gevoelig is voor
hetgeen door beeldende kunstenaars werd en wordt gemaakt, het al dan niet
bestaande effekt daarvan op zijn werk en zo ja, op welke wijze dat dan zichtbaar
wordt.
Opvallend daarbij is, dat het in slechts twee gevallen gaat om plaatselijke, elders
onbekende, en nog levende kunstenaars; de overigen zijn wereldberoemd, maar
dood. (Op Lucebert na, en Picasso, die tijdens het eerste verschijnen in Van
Leeuwens werk nog leefden.)
De plaatselijke kunstenaars zijn Jean Girigori, die in Geniale Anarchie verschijnt
en van wie hij ooit (dit wordt niet beschreven) bijna een huiveringwekkend, diabolisch
schilderij van een Voodoo-achtige haan kocht, en Wim Snelders. De laatste, een
Nederlander die inmiddels van Curaçao is vertrokken, schilderde in 1984 het schilderij
‘Drydock’, dat Van Leeuwen gebruikte voor de omslag van Schilden van leem. Over
Snelders heeft Van Leeuwen overigens niet geschreven. Ik noem hem hier, omdat
Schilden van leem het enige boek tot nu toe is met de afbeelding van een schilderij
op de kaft.
Over Cornelis Zitman, een in Venezuela werkende Nederlandse beeldhouwer,
die door hem zeer wordt bewonderd, schreef Van Leeuwen ooit een prachtig verhaal
in het dagblad ‘Amigoe’, maar ook dat artikel blijft
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hier verder onbesproken. Wie in beeldende kunst en in Van Leeuwen is
geïnteresseerd, moet dit artikel zeker lezen. Het is niet alleen een ode aan Zitman,
maar tevens een schitterende beschrijving van hetgeen de schrijver voelde toen hij
Zitman in diens atelier in Venezuela opzocht: je voelt met de schrijver diens
bewondering mee, maar ook, tegelijkertijd, diens huiver voor de mystieke gevoelens
die Zitmans beelden oproepen.
De beeldende kunstuitingen in Van Leeuwens boeken zijn soms een onderdeel
van het verhaal, een middel tot het oproepen van een stemming en gevoel bij de
lezer, in andere gevallen gaat het duidelijk om bewondering voor de aangehaalde
kunstenaar. Die bewondering die hij voor bepaalde kunstenaars - zelfs vaak
hartstochtelijk - koestert, komt overigens niet alleen in zijn boeken tot uiting (en in
door hem geschreven kranteartikelen en lezingen), maar ook in zijn aktieve
bemoeienis of vriendschap met bepaalde hedendaagse beeldende kunstenaars als
de Nederlandse etser Hans Blanken en de Antilliaanse fotograaf Carlos Tramm,
om enkele van de meer recente te noemen.
Uit zijn boeken blijkt dat hij meer geïnspireerd wordt door twee-dimensionaal dan
door drie-dimensionaal werk: beeldhouwkunst komt nagenoeg niet ter sprake
(behalve tweemaal een verwijzing naar een beeld van Nefertite, in Een vreemdeling
op aarde en in Het teken van Jona). Verder is een verschuiving zichtbaar van zijn
belangstelling voor beeldende kunst (tot en met Schilden van leem) naar die van
de tonale kunst, die in Het teken van Jona en in Geniale Anarchie meer tot uitdrukking
komt. Met name Mozart blijkt daarbij favoriet.
In zijn oudere werken liet Van Leeuwen zich vooral inspireren door de
verschijningsvorm van de hem bekende en door hem bewonderde kunstenaars en
hun uitingen. Tot zijn oudere werk reken ik alles dat verscheen vóór Schilden van
leem (1985). In die vroegere periode wordt vaak met een zeker ontzag ‘ver’-wezen
naar kunstenaars en hun werk en werd in een aantal gevallen het betreffende
schilderij ‘be’-schreven. Een voorbeeld van dat beschrijven is te vinden in Een
vreemdeling op aarde:
En opeens brak haar gezicht in duizend scherven van verdriet, de mond
spleet open en trok een gat in haar trillende wangen; haar ogen schroefden
zich dicht en haar gezicht versplinterde en deformeerde tot een schilderij
van Picasso.
Het is eigenlijk jammer dat hij Picasso hier met name noemt, want het beeld van
het beroemde schilderij van Picasso was al voor het geestesoog van de lezer
verschenen. Ook iets verderop wordt naar Picasso verwezen:
En dan het scheve gezicht, door Picasso geschilderd, terwijl de mond
smartelijk over het valse gebit de andere kant uit werd gezogen.
In Een vreemdeling op aarde laat Van Leeuwen ook bepaalde boekpersonages op
kunstenaars lijken:
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Een broer van Mies, Gerrit, (...) leek sprekend op Van Gogh: een fanatieke
boerenkop met hoge jukbeenderen onder een rossige pruik. (...)
En zo heeft oom Weki een gezicht als Gauguin, ‘zwaar en toch vlak’. Deze Gerrit
wordt ook aangehaald om een beeld te geven van een derde persoon, de
Colombiaanse pater die Kai ontmoet aan boord van het schip dat hem zal
terugbrengen naar Curaçao:
Kai moest aan Gerrit denken met zijn Van Gogh-kop boven de eeuwig
zwarte regenjas toen hij eens op een terugreis naar Curaçao aan boord
een pater ontmoette: een kleine magere Colombiaan in een vuile soutane.
Zijn grote neus stak als een stofzuiger naar voren en achter een
Schubert-brilletje graasden zijn oogjes fanatiek de wereld af.
Ook zaken kunnen bij Van Leeuwen via kunstenaars worden beschreven. Zo is in
Het teken van Jona de Koningin Wilhelminabrug ‘het Van Goghbruggetje’. Verderop
zal ik terugkomen op de rol die Van Gogh speelt in Van Leeuwens werk.
In een ander geval lijken de romanpersonages op geschilderde personen. Kai, de
hoofdpersoon in Een vreemdeling op aarde, gaat naar Spanje en merkt over de
bedelaars op:
Als visioenen nit een schilderij van Jeroen Bosch duiken ze bij de hoeken
van de straten plotseling op: de blinden, de lammen de kreupelen,
onbeschaamd verminkt en verdraaid, zonder zich te bekommeren om de
schrik die ze verspreiden.
Niet alleen anonieme personen of de gezichten van romanfiguren kunnen met hulp
van (beeldende) kunst(enaars) worden beschreven, ook abstracties. Een bladzijde
eerder in Een vreemdeling op aarde schrijft Van Leeuwen over het onvertaalbare
begrip ‘duende’:
Men vindt deze duende in de landschappen van Dali, in de films van Luis
Bunuel, in de grote vaste ogen van Picasso, in de gedichten van Garcia
Lorca, in de handen van een danseres, in de stijl van iedere goede torero.
Wie, met behulp van deze en de eraan voorafgaande tekst, er niet uitkomt wat
‘duende’ betekent, is een betreurenswaardige lezer.
In zijn latere werk komt de gevoelsmatige en psychologische betekenis van
bepaalde kunstuitingen meer op de voorgrond te staan dan in zijn eerdere boeken,
waar nog een schilderij beschreven wordt om de lezer een visueel beeld te geven
tijdens het lezen. Vooral in Schilden van leem is de kunst van anderen een middel-tot
in plaats van een aanleiding-tot het geven van een beschrijving geworden. Dan
wordt door hem een nieuw kunstbeeld met woorden geschapen. Vooral ten aanzien
van de beeldende
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kunst slaagt hij erin niet alleen een beschrijving te geven, maar ook de erbij
behorende gevoelens over te brengen en die beschrijving ook een diepere dimensie
te geven. Op die momenten schrijft hij niet meer over kunst van kunstenaars, hun
werk tot het zijne makend (‘Twee lange gele handen door El Greco geschilderd’,
Een vreemdeling op aarde), maar maakt hij, kitsch en echte beeldende kunst als
voorwendsel gebruikend, zelf literaire kunst met een visuele belevenis.

Napoleon
Een voorbeeld van wat ik bedoel is te vinden in Schilden van leem. Ruim 26 jaar
eerder, in De rots der struikeling komt al een verwijzing naar de figuur Napoleon
voor, maar zonder de talloze verwijzingen naar afbeeldingen van Napoleon was
Schilden van leem een heel ander boek geworden. Weliswaar heeft Napoleon zelf
niets te maken met beeldende kunst, maar Napoleon wordt nagenoeg overal in dit
boek ten tonele gevoerd aan de hand van gravures en schilderijen. In Schilden van
leem schrijft Boeli van Leeuwen in het eerste hoofdstuk in overdonderend proza:
Van alle muren kijken Napoleons op mij neer, verbleekte gravures van
een mollige en terneergeslagen hermafrodiet, omringd door
gedeprimeerde maarschalken in vol ornaat: er is nu eenmaal weinig groots
te peuren uit een vreugdevol moment.
Dezelfde Napoleon, nu in een gipsen (!) uitvoering, verschijnt verderop in een
verwijzing naar de toekomst:
(...) Zijn (vaders) mooie, geaderde hand op de schedel van een gipsen
Napoleon.
Het is bij mijn weten overigens de enige maal dat Van Leeuwen over gipsen beelden
schrijft. Nog een verwijzing naar wandversiering met daarop Napoleon is in Schilden
van leem te vinden als Van Leeuwen schrijft:
Aan de muur worden alle Napoleons triester in hun mollige onschuld. Wat mollige
onschuld betekent zou ik niet weten, maar je ziet het voor je. De Napoleon-gravures
hebben daarom niet zozeer met kunst of zelfs met wandversiering te maken, als
wel met het overbrengen een grenzeloos gevoel van eenzaamheid, zonder het
woord te noemen:
Napoleon zit roerloos, een been op de trommel rustend onder een loden
hemel. Hij voelt in zijn maag de leegte in de grote stad. Straks zal de
keizer van de wereld daar blinde bedelaars, honden als skeletten en de
paarden van de apocalyps kunnen inspekteren. De grond rond Smolensk
en Borodina dampt van het bloed en de ingewanden der paarden hangen
als bleke guirlandes in de lage struiken. Zijn soldaten liggen rillend in de
greppels tussen hun angstige waken en benauwde dromen,
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tot in het merg van hun gebeente doordrongen van de onheilspellende
Russische kou. Maar hij zit, klein en stil, in deze eindeloze ruimte en weet
zich verslagen, want er is geen vijand meer. De stad is leeg en de leegte
kan niemand verslaan.
En leegte is zelden zo treffend beschreven als Van Leeuwen hier doet. Nog verder
schrijft hij:
Nimmer zal ik deze tijd vergeten: de kennismaking van mijn schoonpapa
met de mistroostige Napoleons, waarbij hij zijn bril opzette om zich ervan
te overtuigen dat de vliegepoep echt was en geen bestanddeel van de
gravure.
De toon is hier nuchter, zakelijk. Weer wordt een uiting van beeldende kunst gebruikt,
maar nu om de Nederlander neer te zetten. Zelfs Dianklo's vrouw Marjolein noemt
in Schilden van leem de Napoleons, als zij in hoofdstuk vijf beschrijft wat zij op
Curaçao aantrof:
Mort de Napoleon, Adieu a Fontainebleau en andere Napoleontische
gravures (...), familieportretten van slechte schilders, door ongedierte half
opgegeten (...).
(Niet dat het bij Marjolein thuis er veel vrolijker uitzag, want daar was in de huiskamer
‘alles bruin’ en ook ‘bruin de middelmatige schilderijen van erkende kunstenaars uit
de vorige eeuw’).
Onnodig te zeggen dat de Napoleons en de familieportretten geen kunstenaar
hebben die hen heeft vervaardigd. Zij dienen een ander doel dan de uiting van
bewondering of afschuw over het werk van een bekende kunstenaar. Napoleon, de
overmoedige maar ten leste verslagen veldheer, is een metafoor voor Dianklo.
Verwijzingen naar gravures waarop Napoleon staat afgebeeld hebben niets te maken
met kunst of zelfs maar wandversiering, al lijkt dat op het eerste oog wel zo te zijn.
In het laatste hoofdstuk keren de Napoleons weer terug, als Dianklo krankzinnig
is geworden van schuldgevoel en tot Jacob spreekt:
En mijn Napoleon daar op St. Helena, met de helse kanker in zijn buik
(die in Smolensk begon te groeien), zijn vrouw ligt in een andere kamer
onder de Engelse dokter te kreunen en le Grand Marechal Bertrand vertelt
mij in zijn dagboek van die ene traan, die in het linkeroog van Napoleon
opwelde, langs zijn wang gleed en in z'n oor verdween. Toen zuchtte de
grote keizer en stierf.
Op een gegeven moment komt een verwijzing voor naar de eerder genoemde
gravure met Napoleon:
Je bent een expert in scheefgezakte menselijke zielen, Jacob, jij weet
wat Napoleon dacht toen hij zuchtend z'n mollige been op een trommel
uitstrekte.
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En dan:
Met hamer en sikkel ben ik daar alle Devereaus tegemoet getreden om
ze te verbrijzelen en om Napoleons en familieportretten in repen te snijden.
Wie familieportretten in repen wil snijden probeert zijn eigen verleden te vernietigen,
zijn eigen bestaan uit te wissen. Om het koud van te krijgen. De zin gaat verder:
Toen de chandelier in duizend scherven op de grond lag: wat een
bevrijding van de ziel om eindelijk af te kunnen rekenen met de leugen
van dit vuil bestaan.
In De rots der struikeling kwamen, zoals gezegd, de Napoleons al ter sprake, maar
daar meer illustratief. Karel, de macambaplettervriend van tante Da, gaat bij Alfred,
Da's broer, op visite om hem om haar hand te vragen.
En zo gebeurde het, dat Karel op een zaterdagavond, mooi opgedirkt, in
de huiskamer van Alfred zat en naar de vergeelde gravure van een
mistroostige Napoleon in ballingschap zat te kijken. Naast het portret van
Napoleon hing een afgebladderd schilderij van een veldslag: een verwarde
troep paarden en ruiters met vlaggen en musketten struikelden over
elkaar, terwijl in de verte witte rookpluimpjes kanonvuur moesten
verbeelden.
Ongetwijfeld heeft Van Leeuwen een hem bekende, maar waarschijnlijk niet
beroemde voorstelling voor ogen gehad bij het beschrijven van bovenstaande
teksten. Wat hij daarmee doet in 1985 stijgt, vind ik, uit boven hetgeen hij ermee
doet in 1959. In 1959 schildert hij, overigens uitstekend, een plaatje met woorden.
In 1985 is het plaatje verdwenen en schildert hij met woorden een beeld van de
verschrikkelijke werkelijkheid die het plaatje niet heeft kunnen uitdrukken, maar die
hij wel zo heeft gevoeld. En dat gevoelde ook voor de lezer voelbaar maken, stijgt
uit boven het geven van een knappe beschrijving; het gevoelde en beschrevene
raakt de kern van het bestaan.
In Schilden van leem verwijst Van Leeuwen aan het begin van het boek naar een
heel ander soort wandversiering, geen kunst, als hij schrijft over zijn ‘dacha’:
Hier geen Napoleons aan de muur en geen zumbi op zolder, maar op
prentbriefkaarten geïnspireerde schilderijen, die alle hetzelfde kenmerk
vertonen: al het water van de Caribische zee is ijs geworden, terwijl de
heuvels en dalen, lentegroen en lieflijk, uit Tirol zijn geïmporteerd. Maar
in plaats van jodelende deerntjes en struise boerenzoons in leren broeken,
staan houten negers met ingehouden adem in dit bizarre paradijs.
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Zelden zijn valsgekleurde kitschplaatjes zo treffend en tegelijkertijd met zo'n
opluchting beschreven als hier. Misschien wel omdat zij niets met de echte problemen
van het leven te maken hebben. De zee is hier niet ijzig, maar warm, de heuvels
zijn niet sappig groen, maar doornig en grijs, de negers zijn niet houterig, maar
bewegen soepel. En dus hoef je je niet druk te maken om dergelijke vrolijke plaatjes.
De Dianklo uit het boek, kan zich hier onbelaagd door zijn schuldgevoel weten.

Rembrandt
Terug naar de beeldende kunstenaars in zijn boeken. In nog steeds Schilden van
leem komt een verwijzing voor naar iemand die Van Leeuwen een echt grote
kunstenaar vindt: Rembrandt. Rembrandt, die Jezus van Nazareth heeft afgebeeld
en waarover Van Leeuwen met ingehouden bewondering en op dezelfde toon als
in zijn door de Bijbel geïnspireerde teksten schrijft:
Naast hem [Einstein] de Jezus van Rembrandt, een bedachtzame jonge
rabbi uit de Jordaan, met grote aandacht in zijn blik.
Heel wat aardser is de toon in de beschrijving van hetgeen Dianklo van zijn
Nederlandse schoonouders krijgt, als die voor het eerst Curaçao bezoeken:
(...) bloembollen uit Lisse en een boek over Rembrandt.
Gezien de wijze waarop over die schoonouders wordt geschreven is daarmee een
boek over Rembrandt een geestesarme, haast platte aangelegenheid geworden,
vooral als dat gebeurt in combinatie met bloembollen. Een dodelijke combinatie,
door Van Leeuwen, bewust of onbewust, meer bedoeld om zijn Nederlandse lezers
te treffen, dan om Rembrandt belachelijk te maken. In Het teken van Jona is hij over
Rembrandtboeken namelijk heel wat milder:
Deze wonderlijke stad van mijn geboorte, waar alles, maar dan ook alles,
te krijgen is: drugs en wapens en de Kindertotenlieder, gezongen door
Kathleen Ferrier in negentienhonderd en zevenenveertig, technisch
onvolmaakt, maar oh, wat een warme stem. En boeken over Rembrandt,
gedrukt in Japan, en alle pianoconcerten van Mozart en de vader van
vele volkeren Abraham Capello heeft de nieuwste editie van de negende
van Ludovico, gedirigeerd door Von Karajan.
Alhoewel dit meer een loflied is op het ‘cultureel wereldse’ Curaçao, komt Rembrandt
hier toch wat beter uit de verf dan in combinatie met bloembollen. Al in De eerste
Adam valt Rembrandts naam:
Het visioen dat hem een beroemde geleerde zou maken, heeft hij voor
het eerst aan haar geopenbaard: de hand die hem zichtbaar was
geworden in de soepele gang van de tijger, in de tere vleugels van een
vlinder, in de portretten van Rembrandt.
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Ook in Geniale anarchie komt Rembrandt weer ter sprake. De eerste keer in het
verhaal ‘Inkt, olie en honest sweat!’, als hij in de drukkerij in de Theaterstraat komt
om er een klein boekje te laten drukken:
Ik stond erop dat ter verhoging van mijn tekst etsen van Rembrandt
gedrukt zouden worden en het is schitterend gelukt: bij mijn weten de
eerste etsen van Rembrandt van Rijn, ooit op dit eiland gedrukt.
(Het gaat hier niet zomaar om een boekje, maar om het eerste en niet meer
verkrijgbare De Mensenzoon, een verhaal over Jezus Christus, gedrukt in 1947).
De tweede maal in het verhaal ‘Een oor als een roos’ waarin hij het wonder van de
kunst beschrijft en daarvoor Rembrandt als voorbeeld neemt: hij maakte de mooiste
kunst en ondertussen gingen zijn vrouw en kinderen dood, de Kerkeraad
beschuldigde Hendrickje waarmee hij samenleefde van hoererij, etc., etc. Heel
Rembrandts levensellende wordt gecomprimeerd tot tweeënhalve bladzijde,
eindigend met Van Leeuwen die zich die dag wat beroerd voelt, maar toch zijn stukje
moet produceren en dat doet
bedolven onder de boeken met reprodukties van Rembrandt en Van
Gogh.
Nog een verwijzing naar Rembrandt wordt gegeven in het verhaal ‘Een dooie muis’,
handelend over een behandeling aan de neus wegens huidkanker, een in de tropen
bij blanken veel voorkomende huidaandoening. In de wachtkamer van de dokter
hangen vijf reprodukties van Rembrandt:
Je krijgt een dreun op je hoofd als je daar binnenkomt en die geniale
portretten in het felle licht ziet hangen. Maar de tropenzon spaart ook
Rembrandt niet: sinds mijn laatste bezoek zijn ze aardig verbleekt.

Jeroen Bosch
Ook Jeroen Bosch krijgt in Van Leeuwens boeken relatief veel ruimte. Een directe
verwijzing naar Jeroen Bosch is te vinden in het laatste hoofdstuk van Schilden van
leem, als Van Leeuwen beschrijft wat Dianklo ervaart bij zijn eerste kennismaking
met het gekkenhuis:
Hier zitten we dan in deze vreemde dierentuin, waar 's nachts mensen
als wolven huilen en waar plotseling gezichten voor de tralies van mijn
raam verschijnen als visioenen uit een schilderij van Jeroen Bosch.
En:
(...) en de sirene loeide en ik hoorde auto's remmen, maar mijn chariot
of fire ging door de straten en veegde ze schoon voor mijn triumphale
entree in deze vreemde dierentuin, waar weerwolven en gedrochten van
Jeroen Bosch voor mijn tralies verschijnen.
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Ook hier wordt Jeroen Bosch gebruikt op een psychologisch/literaire manier en niet
vanuit de kunstbeschouwing of -(h)erkenning. Wie kent niet de bizarre wereld van
Jeroen Bosch en het beklemmende gevoel dat zijn schilderijen oproepen? Dezelfde
beklemming wordt door Van Leeuwen nu aangewend om de lezer te laten ervaren
wat iemand ervaart die alle greep op het leven heeft verloren. Dianklo heeft ook de
greep op het leven verloren; dat van anderen, die door zijn toedoen gestorven zijn.
En daarmee de greep op zijn eigen leven. Hier wordt Jeroen Bosch tot onderdeel
van het boek.
Zoals eerder opgemerkt komt Jeroen Bosch meer ter onderstreping van de
uiterlijkheden van mensen ter sprake in Een vreemdeling op aarde, waar Van
Leeuwen Kai de mensen laat beschrijven in Spanje: ‘als visioenen uit een schilderij
van Jeroen Bosch duiken ze bij de hoeken van de straten plotseling op:’. Een mooi
beeld. Maar de Jeroen Bosch uit Schilden van leem is toch superieur, vind ik.

Van Gogh
Talloze beeldende kunstenaars zijn in kortere of langere beschrijvingen ten tonele
gevoerd in Van Leeuwens boeken. Een (onvolledige en willekeurige) greep van
hiervoor nog niet eerder genoemde beeldende kunstenaars: Oskar Kokoschka,
Goya, Andy Warhol, Dali, Toulouse Lautrec, Renoir, Chagall (‘Hij trok van de muur
Chagalls visioen van de gele zomer.’), Mondriaan, Lucebert, Cezanne, Rubens,
Toorop, Modigliani.
Over Van Leeuwen en de beeldende kunst schrijven zonder Vincent van Gogh
te noemen, is echter onmogelijk. De hoofdpersonen in elk boek mogen dan
verschillen, de omstandigheden ook, maar bijna elke hoofdpersoon in zijn boeken
is onder de indruk van Van Gogh. Van Leeuwen zelf, zo is de conclusie, is onder
de indruk van Van Gogh. Een aantal voorbeelden daarvan heb ik al eerder gegeven.
In elk boek dat hij schreef, komt Van Gogh voor. Ook in De eerste Adam, een
boek waarin de minste beeldende kunstenaars worden genoemd, en waarin bijna
de enige concrete verwijzing naar wandversieringen zijn te vinden op twee pagina's:
een schilderij uit de negentiende eeuw van een juffrouw in een lange witte
jurk op een tuinschommel, (...) een grote gele gravure krioelend van
Romeinen in soepjurken
en:
een schilderij voorstellend de bestorming van de Bastille.
Een voorbeeld van Van Gogh in De eerste Adam:
In de omlijsting van het raam zwol de zee opeens op tot aan de hemel-
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rand; boven de blauwe gezwollen watermassa begon de hemel te kolken
en te wervelen als in een schilderij van Van Gogh
waarbij blijkt dat dit niet echt gebeurt, maar de beleving van een lichamelijk en
geestelijk pijnlijk orgasme is.
Als we de opmerking over het Vlaamse volk, ‘nog altijd even Breugheliaans’ buiten
beschouwing laten, dan is in De rots der struikeling Van Gogh de eerste beeldende
kunstenaar die Van Leeuwen in zijn tweede boek noemt:
De lichten aan het plafond draaien boven mijn hoofd als de zonnen in
een hemel van Van Gogh; de vloer deint onder mijn voeten, alsof de aarde
plotseling begint te smelten.
Van Gogh komt later in dit boek terug:
Dostojewski, Holderin, Van Gogh, Strindberg, Schopenhauer, Multatuli,
Voltaire, deze merkwaardige verzameling helden uit mijn puberteit, bien
étonnes de se trouver ensembles, sterkten me allen in het geloof van
mijn romantische leraar, die met mij door de burgermansbuurten van
Voorburg liep.
In Een vreemdeling op aarde:
Zee en hemel omhelzen elkaar en spatten boven zijn hoofd in stukken
uit elkaar. Van Gogh en Gauguin door elkaar: het wervelen van duizend
zonnen in de rustige statische wereld van vlakken. (...)
De wateren werden diep en donker en vlak boven de bodem van de
oceaan zweefden doorschijnende vissen met lichtende ogen tussen
wuivende koralen. Vele zonnen stonden aan het firmament en atomen
wervelden in de lucht,
schrijft Van Leeuwen in Het teken van Jona en hij voegt daar, voor alle duidelijkheid
- maar hier jammergenoeg wat overbodig - aan toe: ‘als een schilderij van Van
Gogh.’ Tussen De rots der struikeling en Geniale anarchie liggen 31 jaar. In al die
jaren heeft Van Gogh als inspiratiebron niet aan kracht ingeboet.
In zijn derde boek, Een vreemdeling op aarde, wordt al duidelijk waarom Van
Leeuwen zo door Van Gogh wordt geïnspireerd:
Beethoven, Dostojewski en Van Gogh waren bewogen en Thomas van
Aquino, Bach en Goethe waren onbewogen mensen. De eersten
verplaatsten de dingen om zich heen door hun bewogenheid, de laatsten
lieten alle krachten om zich heen kristalliseren en dwongen het chaotische
levensritme tot hun eigen rustige hartslag.
En een bladzijde verder:
Een duif zou nooit op de schouder van Van Gogh kunnen zitten, noch
een mus eten uit de hand van Beethoven: de dieren zouden verjaagd
worden door de hevige trillingen van hun bewogenheid.
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Liefde, echte liefde, kan dan alleen zo beschreven worden:
De kleuren van Van Gogh, de felle hartstocht van zijn korenvelden en het
bodemloze blauw van zijn zomernachten werden nu pas goed begrepen;
de dromen van Chagall, de dromen van de zachte dieren in de lucht en
de boeketten langs de wolken van zijn moeder Rusland; het kleine stenen
beeld van Nefertite, vorstin in steen gevangen, alles en allen begreep hij
nu.
Men kan zich afvragen waarom Van Leeuwen zoveel en zulke wereldberoemde
beeldende kunstenaars bij name aanhaalt in zijn boeken. Komt dat door de
Caribische gewoonte graag te laten zien dat men niet van cultuur verstoken is door
veel te citeren, en is het daarmee een middel om zelfvertrouwen te scheppen? Kent
hij, fysiek vastgeketend aan zijn eiland, wellicht niet veel meer kunstenaars dan de
allerberoemdste? Wilde hij alleen de meest bekende noemen omdat dat ook voor
de lezer een beeld oproept, terwijl onbekende kunstenaars vanwege hun
onbekendheid onbruikbaar zijn als middel tot identificatie bij de lezer?
Misschien spelen al die redenen mede een rol. Maar die zijn, denk ik, niet het
belangrijkste, al citeert Van Leeuwen graag diegenen die onbetwistbaar en daardoor
onbereikbaar voor kritiek zijn, de instemming van anderen voor die groten daarmee
op zichzelf projecterend. Ik bedoel: je moet maar kritiek durven hebben op Van
Leeuwens beschrijvingen over Van Gogh. Dat is gelijk aan kritiek op Van Gogh. En
die is immers onbetwist. Zo lijkt ongeveer het psychologische spel te zijn dat Van
Leeuwen met zijn lezers speelt. Maar gevraagd naar de reden van zijn veelvuldige
verwijzingen naar de groten, haalde hij ooit in een persoonlijk schrijven een Bijbeltekst
aan:
Waarom altijd de groten erbij halen? Welnu: de groten zijn bepalend voor
de maat, want naar de maat waarmee je meet, zult gij gemeten worden.
Al die filosofen en kerkgeleerden, al die componisten en dichters, al die schilders
en schrijvers in zijn boeken, zijn voor de lezer soms vermoeiend in hun veelheid.
Ze zijn soms ook overbodig, omdat Van Leeuwen hen niet nodig heeft om zijn lezer
vast te houden. Toch horen zij net zo zeer bij zijn werk als ‘het afgekloven potlood,
merk Caran d'Ache’, waarmee hij Schilden van leem kan doorstrepen (‘uitvegen’)
en waarmee hij aangeeft dat de gebeurtenissen maar verzonnen zijn.
Zijn leven lang is hij bezig geweest met kijken, observeren en het geobserveerde
onder woorden brengen. Zijn hulp daarbij was in eerste instantie de hem bekende
uitingen van beeldende kunst, zoals ook blijkt uit zijn oudere boeken. Het heeft hem
getraind en gebracht naar een niveau van
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dat van Schilden van leem, waar hij met woorden geen visuele beelden, maar
abstracties voor het oog van de lezer schildert. In Het teken van Jona en in Geniale
anarchie neemt hij een nog grotere abstracte stap: naar de zo moeilijk te beschrijven
tonale kunsten.
Hierboven is al geschetst waarom Van Leeuwen grote kunstenaars aanhaalt en
hoe hij zich in de loop der jaren daarbij steeds verder heeft ontwikkeld. Maar daarmee
is nog niet aangegeven welke criteria Van Leeuwen voor zichzelf aan de dag legt
bij het uitkiezen van bepaalde kunstenaars. De ‘sleutel’ van het waarom Van
Leeuwen juist bepaalde kunstenaars aanhaalt en over anderen, even groten, niet
rept, is te vinden in De eerste Adam. Daaruit blijkt iets heel persoonlijks, namelijk
datgene wat hem zijn leven lang beweegt en in beweging brengt en dat
onvervreemdbaar bij hem hoort:
Alleen diegenen die zich rechtstreeks wenden tot mijn benarde borst
hoogstpersoonlijk krijgen rechtsingang: parlez-moi van Kierkegaard en
Dowstojewski en Van Gogh en zo meer - de Antitheoretiker - dan begrijpen
we elkaar.
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Renée van Aller
1
Koekjes van eigen deeg
Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen,
waarmee hij zich aftobt onder de zon?
Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt,
maar de aarde blijft altoos staan.
Het oog wordt niet verzadigd van zien,
en het oor wordt niet vervuld van horen.
Wat geweest is, dat zal er zijn,
en wat gedaan is, dat zal gedaan worden;
er is niets nieuws onder de zon.
Het is alles ijdelheid en het najagen van wind.
(Prediker)

Inleiding tot de meesterwerken
Mr. dr. W.C.J. (Boeli) van Leeuwen studeerde rechten en promoveerde in Nederland,
waarna hij een aantal jaren in Venezuela werkte. Terug op Curaçao bekleedde hij
lange tijd de functie van secretaris voor het eilandgebied (bedoeld wordt hier de
Eilandsraad) en was daarmee een van de hoogste ambtenaren van de Nederlandse
Antillen. Na zijn tropenpensionering vestigde hij zich als pro-Deo advocaat in de
armenwijk van Willemstad (aldus de achterflap van een van zijn literaire werken).
Als docent Arubaans en Antilliaans Staatsrecht aan de Universiteit van Aruba,
heb ik onlangs zijn advies gevraagd en hij was zo vriendelijk mij te woord te willen
staan. Hij heeft als secretaris van de Eilandsraad van Curaçao jarenlang de juridische
staatsrechtelijke theorie in de praktijk kunnen zien functioneren. Ik heb behalve zijn
literair werk ook zijn staatsrechtelijk werk gelezen. Twee smaakvol vormgegeven
2
boekwerken daterend uit 1970 en 1972. Bescheiden van omvang, met een heldere
en nog steeds actuele inhoud. Wat mij opviel toen ik de wetenschappelijke werken
van mr. Van Leeuwen bestudeerde, was de helderheid en de kennis van zaken die
uit de geschriften sprak. De gemiddelde jurist heeft geen flitsende pen, noch de
gave van het woord, dat overrompelt. Bij lezing van veel juridische lectuur overvalt
de gedachte aan oud brood en lange tanden de lezer bij herhaling. Menig student
in de rechten zou zich gelukkig prijzen stoffige, juridische handboeken in
meeslepende stijl tot zich te mogen nemen. On-
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gelukkigerwijze schijnt een dergelijke combinatie als niet wetenschappelijk te worden
aangemerkt. Hetgeen uiterst betreurenswaardig is. Ik verzuchtte toen nog stil bij
mijzelf dat mr. Van Leeuwen eigenlijk de Hoge Raad zou moeten uitleggen hoe
deze zijn uitspraken zou kunnen redigeren. Dat zou betekenen dat het voor een
ieder glashelder zou zijn wat de rechtsvraag is en hoe de rechters die vraag hebben
opgelost. Welk een tijdwinst en vermindering van bureaucratisering zou helder
taalgebruik niet opleveren. Geen harmonisatie, nulgroei, flexibilisering, deregulering
en heterogene prioriteiten (lees: bezuinigingen en schaalvergroting) zouden meer
nodig zijn. Het begrotingstekort zou terstond buiten proporties slinken, tot grote
vreugde van de minister van financiën. Maar weer tot groot verdriet van de
kapitaalverschaffers.

Goede raad
Nu is mr. Van Leeuwen van mening dat de rechtswetenschap de naam wetenschap
in het geheel niet verdient. Wellicht denkt hij hierbij aan Mefistofeles (de duivel) die
in de gedaante van Professor Faust een student voorlicht over de studie rechten:
Knowing the subject, I myself would pause,
They've statutes, clauses, rights, in such a smother
As spreads from place to place the legal taint,
And ties one generation to another
Worse than a slow inherited complaint,
Sense becomes nonsense, charity a nuisance,
And grandsons learn to curse the lawyers' usance,
To free-born rights, the laws by Nature taught,
3
These learned gentry never give a thought.

Het woord, een wapen
Mr. Van Leeuwen vertelde mij een aanhanger te zijn van de filosoof Wittgenstein
(1889-1951), die denken over de onbewijsbare grondslagen van het bestaan
betekenisloos acht. De onderliggende betekenis van woorden is subjectief en niet
overdraagbaar als het gaat over dingen die niet te verifiëren zijn, zoals bijvoorbeeld
gevoelens. Het begrijpen van de betekenis van de woorden die we gebruiken is
uiteindelijk te herleiden tot het feit dat ze direct verband houden met onze persoonlijke
ervaringen. Wittgenstein is van mening, dat eigenlijk alleen uitspraken gedaan
kunnen worden die werkelijk waar zijn. Dit betreffen naar zijn mening alleen
4
natuurwetenschappelijke uitspraken. Wellicht had Wittgenstein bij de duivel te biecht
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moeten gaan. Het slechte is immers de keerzijde van het goede. Als men het slechte
kent herkent men ook het goede. En waar is voor Wittgenstein de wereld zoals hij
die waarneemt. Dus is zijn mening daarover even onzinnig als welke andere (bijv.
christelijke) mening dan ook. Overigens is Wittgenstein deze opvatting zelf ook
toegedaan.

Over de betekenis van woorden
Over de betekenis van woorden heeft Mefistofeles ook enige behartenswaardige
opmerkingen gemaakt:
Student tegen Mefistoteles:
But Sir, concede
That words must have some meaning underlying.

Mefistoteles antwoordt:
Why yes, agreed,
But never fear to find that mortifying.
For if your meaning is threatened by stagnation,
Then words come in, to save the situation;
They'll fight your battles well if you enlist'em,
Or furnish you an universal system.
Thus words will serve us grandly for a creed,
Where every syllable is guaranteed.

Een geraffineerde en verleidelijke omschrijving van het recht of van de politiek, al
zal niet elke jurist zich daar in kunnen vinden. Het recht is immers een neerslag van
de bestaande waarden en normen in een maatschappij, politiek en bestuurlijk vorm
gegeven. De Mandeville zegt daar het volgende over:
Het Recht, befaamd om onpartijdigheid,
raakte door blindheid haar gevoel niet kwijt;
haar hand waarin de weegschaal hing
liet die vaak vallen, uit gewin;
hoewel zij onpartijdig leek
en lijfstraffen had uitgedeeld
en zei een rechte koers te varen
bij moord en and're euveldaden;
hoewel oplichters zijn gehangen
met hennep door henzelf behandeld,
toch trof haar zwaard veelal, zo dacht men;
de radelozen en de armen,
zij die, gedreven slechts door nood,
werden gebonden aan die boom
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voor daden die om minder vragen,
5
slechts om de machtigen te schragen

Uit het literair en staatsrechtelijk werk van Boeli van Leeuwen kan worden afgeleid
dat het niet de waarden en normen van de armen en behoeftigen zijn die hun
neerslag vinden in het recht. Naar zijn mening zijn de armen altijd onder ons en
krijgen zelden de (rechts)bedeling die zij behoeven.

Risks and Rewards
Nu kan men zich afvragen hoe het kan dat Van Leeuwen, die woorden zo pregnant
en beeldend weet te hanteren, zich thuisvoelt bij Wittgenstein die het woord zo
wantrouwt. Ook moet een jurist steunen op het woord (de wet) en de interpretatie
daarvan. Wellicht zouden zowel Wittgenstein als Van Leeuwen kunnen leven met
de uitleg van de duivel. Het is een op het eerste gezicht aannemelijke propositie,
zij is zowel waar als werkelijk. Toen ik mr. Van Leeuwen vroeg wat dan naar zijn
mening ‘waarheid’ was, omdat ik over waarheid zo mijn twijfels heb, antwoordde
6
hij: ‘datgene wat blijft, als je niet meer gelooft’. Nu kan men geloven in zichzelf, de
wetenschap, in God (of de duivel, dat is hetzelfde) of helemaal nergens in. Wat we
geloven kunnen we (wetenschappelijk) niet voor waar houden, want geloven is niet
weten. En ik denk dat Boeli van Leeuwen bij uitstek een gelovige is. In het Woord,
verhullend of niet. Dat blijkt uit zijn leven en werken zowel literair als staatsrechtelijk.
Datgene waar een mens uiteindelijk in gelooft zal te maken hebben met zijn karakter,
zijn omgeving, de plek waar hij is opgegroeid, de mensen om hem heen en hetgeen
de mens doet met de ervaringen in zijn leven. Er zijn veel recepten van allerlei
deskundigen, hoe het leven geleefd zou moeten worden. De werkelijkheid van het
leven laat zich echter door de theorie niet dwingen. Leven is risico lopen, de mens
moet hangen totdat hij het licht ziet. Met de opgedane kennis over het eigen vallen
en opstaan kan de mens met gevoel voor relativiteit, bij tijd en wijle een betoverd
leven leiden. Een van de redenen waarom zo weinig mensen zichzelf begrijpen is,
dat de meeste filosofisch getinte schrijvers de mensen altijd leren wat ze eigenlijk
zouden moeten zijn. Vrijwel nooit nemen ze de moeite hun te vertellen wat ze
werkelijk zijn.
In het literaire werk van mr. Van Leeuwen wordt het individu beschreven dat lijdt
aan het leven of hij wil of niet. De optredende personages zijn kleurrijk en emotioneel
neergezet, geworteld in een verschroeiend klimaat en gesitueerd in een vaak
geïsoleerde multiraciale samenleving. De personen in zijn literair werk zijn spiegels
van de Caraïbische eilandcultuur. Zij zijn gevormd door het verblindend licht, hun
passies en hun pijn, evenals
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hun schepper. Levens die veel lijken te verschillen van de mistige levens van de
bewoners van het drassige ‘moederland’, Nederland.
Waar op de Nederlandse Antillen individueel groots en meeslepend wordt geleefd,
geschiedt dat ook op bestuursniveau. Kennis vermeerdert smart, want bij het ouder
worden raken de illusies op. De wereld mist de betovering van de jeugd, waar alles
nog mogelijk lijkt en de wereld zich als nieuw en pas ontdekt aan de mens ontvouwt.
Maar kennis kan ook een mooi en diep inzicht opleveren hoe pijnlijke situaties voor
het individu of een organisatie te vermijden. Over het voorkomen van pijnlijke
vergissingen door organisaties gaan beide staatsrechtelijke werken van mr. Van
Leeuwen. Zij dateren uit de jaren zeventig. De problemen die in beide werken worden
behandeld gaan over de mogelijke toekomstige opties voor een staatkundig verband
van de Nederlandse Antillen met of zonder Nederland. Mr. Van Leeuwen beschrijft
waar de voetangels en klemmen liggen en geeft aan dat het verstandig is om niet
7
blindelings in de aanwezige staatsrechtelijke voetangels en klemmen te treden.

Meesterwerk I
Verslag aan de Staten van de Nederlandse Antillen omtrent onze toekomstige
8
staatkundige structuur (1970). Mr. Van Leeuwen concipieerde dit doorwrochte
verslag in drie maanden. Het vervult de lezer met oneindige verbazing een moeilijke
en subtiele materie zo helder en vooral onderhoudend uiteengezet te zien. Er worden
geen doekjes gewonden om in het ooglopende zwakheden van personen en zaken.
Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom een deskundige staatsrechtelijke
uiteenzetting politiek niet enthousiast werd ontvangen. De nieuwe kleren van de
keizer ontbraken. Bovendien worden ambtenaren in het algemeen niet geacht hun
mening over een politiek vraagstuk naar voren te brengen, ook al zijn ze hooggeleerd
en hooggeplaatst. Wel maken ambtenaren beleidsstukken, die meestal worden
gepresenteerd als regeringsstukken. Hier was echter de literair onderlegde
deskundige ambtenaar om een toelichting op een staatkundig vraagstuk verzocht,
waarvan tevens bekend was, dat hij polemieken niet schuwde. Dan is het resultaat
uiteraard een doorwrichte studie die een duidelijke opvatting weergeeft.
Hoofdstuk I beschrijft op sociologische en juridische wijze de ontstane
staatsrechtelijke situatie in het Caraïbische gebied en met name de problemen van
ministaten. Van belang is natuurlijk hoe staten die in dit gebied onafhankelijk werden
zich ontwikkelden, dictatoriaal of democratisch. Een belangrijke conclusie uit dit
hoofdstuk is dat het vormen van een eenheidsstaat van eilanden een schier
onmogelijke zaak lijkt.

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

229

Hoofdstuk II behandelt het Statuut, een staatsrechtelijk contract tussen de
samenstellende delen van het Koninkrijk der Nederlanden, en tevens
Koninkrijksgrondwet, gezagsstructuur en gezagsverhouding. De zwakke punten in
het Statuut, zoals de theoretische gelijkwaardigheid van de Landen, de quasi
federatieve opbouw van het Statuut en de geringe zelfstandigheid van de eilanden
worden toegelicht. Als voorbeeld van een geschikt federatief samenwerkingsverband
ziet de schrijver het Uniestatuut met Indonesië (Staatsblad 1949, J 100). Daarin is
een verhouding vorm gegeven die heel dicht bij de dominion-status ligt.
Hoofdstuk III gaat over de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen. De
uiteenzetting waarom de Staatsregeling geen Grondwet van het Land zou zijn is
staatsrechtelijk boeiend. Boven de Staatsregeling komen immers nog (gedeeltelijk)
de Nederlandse Grondwet en het Statuut. In het algemeen is de Grondwet van een
staat het document waarin de organisatie en begrenzing van de soevereiniteit van
een staat wordt geregeld. Over de totstandkomings- en wijzigingsprocedure van de
Staatsregeling wordt ook het nodige opgemerkt. Aan het einde van dit hoofdstuk
kan men bespeuren dat Van Leeuwen een federatie van alle eilanden voorstaat
met een eigen Grondwet. Met de indringende uitspraak: ‘Wij moeten uit deze eilanden
nog een natie smeden’, wordt dit hoofdstuk besloten.
Hoofdstuk IV geeft inzicht in de Eilandenregeling (de ERNA) en begint als volgt:
‘Eilanden zijn eilanden, dit is een tautologie en als zodanig een waarheid als een
koe’. Een nadenkertje, maar de moeite waard! Op de zes eilanden telt de schrijver
(in 1970) reeds 122 staatsrechtelijke functies. De ERNA regelt de
bevoegdheidsverdeling tussen de eilanden onderling en tussen het Land de
Nederlandse Antillen en de eilanden. De sterke en zwakke punten van de ERNA
worden uitgebreid en overzichtelijk behandeld. Bovendien wordt de oorzaak van de
Separación beweging op Aruba helder belicht.
Hoofdstuk V gaat nader in op het probleem van de Nederlandse Antillen: de
onmogelijkheid om eilanden in een staatsvorm te gieten. Een tweede probleem
vormt het sterk uiteenlopen van landoppervlakte en bevolkingsaantal van de eilanden.
De auteur zegt hierover: ‘Nu zijn er in feite slechts twee oplossingen van het
probleem. Men kan vanuit één punt besturen (eenheidsstaat) en men kan vanuit
verschillende punten besturen (federatie)’. Nederlandse staatsrechtelijke instituties
zijn verknipt en pasklaar gemaakt voor de eilanden. De grootste fout die ooit gemaakt
is in het verleden is de bestemming van Curaçao als zetel van de Centrale Regering.
Had men de Centrale Regering op Bonaire gezet, dan was daarmee veel onheil
voorkomen, zo meent de schrijver.
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Een belangrijk punt is ook de analyse van Van Leeuwen over de kleinst mogelijke
schaal waarop een eiland staatsrechtelijk kan functioneren. ‘Ergens’, zegt hij is ‘a
law of diminishing returns’ ‘waardoor op een bepaald moment het systeem kapot
loopt op de realiteit’. De conclusie wordt getrokken dat een band met Nederland
voor de eilanden samen, in bepaalde combinaties of afzonderlijk te verkiezen is
boven een band met Noord Amerika en/of Venezuela. De manier waarop Boeli van
Leeuwen de eilanden ziet is het overdenken waard (noot 2, blz 87):
Eilanden lijken nog het meest op de bibberende stekelvarkens van
Schopenhauer, die op een koude winterdag samendrongen om meer
warmte te krijgen en alras merkten, dat ze elkaar met hun stekels uit
elkaar dreven ‘zodat zij tussen twee kwaden heen en weer geslingerd
werden, totdat zij een matige afstand hadden gevonden waarin zij het het
beste konden uithouden’. Parerga und Paralipomena IIe Deel XXI,
Gleichnisse und Parabeln.
Mr. Van Leeuwen komt met een aantal (staatsrechtelijke) suggesties om de
zelfstandigheid van de eilanden in eigen zaken te vergroten. En daarin worden alle
knelpunten in de bestaande structuur meegenomen. De eilanden zouden in een
federatief verband met elkaar kunnen samenleven. Met als voorbeeld het Uniestatuut
met Indonesië, zou de verhouding van de Nederlandse Antillen met Nederland op
soortgelijke wijze moeten uitkristalliseren. Een van de belangrijkste redenen om
voor een federatie te kiezen is de verhouding Aruba-Curaçao die de facto tot een
federatie leidt. De conclusie bevat messcherpe analyses zoals bijvoorbeeld:
3. Het overheidsapparaat verbergt een verkapte werkeloosheid: het mes
moet er vroeg of laat in!
De boodschap is dermate duidelijk, dat de klap wellicht te hard aankomt. Zoals Van
Leeuwen zelf opmerkt op blz. 41 van zijn verslag (in ander verband): ‘C'est le ton
qui fait la musique’. Het zijn sterke benen die de weelde van de zelfkritiek kunnen
dragen. Als de pil onvoldoende is verguld wil de patiënt de pil niet slikken. Dat hij
daarbij het niet te verwaarlozen risico loopt in dit geval nog ernstiger ziek te worden,
dan wel door een slepende aandoening ten grave te worden gedragen, speelt een
ondergeschikte rol. De nieuwe kleren van de keizer zijn van doorslaggevend belang
in het dagelijks leven, dus ook in de politiek.
Het verslag besluit met een uitgebreide vragenlijst waarin de essentiële conclusies
op ingenieuze wijze zijn verwerkt. Bovendien is naast de vragenlijst een blanco
bladzijde toegevoegd om aantekeningen te maken. Daaruit blijkt dat ook geleerde
mannen (soms) praktisch kunnen nadenken. Dat is in dit geval geen wonder, daar
mr. Van Leeuwen mij toevertrouwde dat hij zijn vrouwelijke eigenschappen heeft
ontwikkeld. Een der-
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gelijke zeldzame combinatie in een jurist stemt tot grote vreugde in het Koninkrijk.
Temeer daar de verbale begaafdheid van de auteur zo meeslepend is.
Mr. Van Leeuwen heeft elk hoofdstuk van zijn verslag verlucht met een begeleidende
en diepzinnige uitspraak. De uitspraken bij hoofdstuk III (ERNA) en de vragenlijst
zijn zo wijs dat ze u niet onthouden mogen worden. De deskundigen die zich
binnenkort weer met de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden
moeten bezighouden kunnen de heilzame werking van deze wijsheid wellicht tot
zich door laten dringen. De theorie om wille van de theorie, zonder de praktijk is
immers betekenisloos. De geschiedenis van de staatkundige ontwikkelingen van
de Nederlandse Antillen is daar een voorbeeld van.
As for the philosophers, they make imaginary laws for imaginary
commonwealths; and their discourses are as the stars, which give little
light because they are so high. Francis Bacon (blz. 62).
No man is good enough to govern another man without that other's
consent. Abraham Lincoln (blz. 102).

Meesterwerk II
Staten van de Nederlandse Antillen, Parlementaire staatkundige Commissie, De
9
Nederlandse Antillen tussen Nederland en Venezuela, Position-paper (1972). In
de inleiding van dit werk stelt Van Leeuwen dat sinds de totstandkoming van het
Statuut (1954) de eilanden niet geleerd hebben elkaar bij te staan. De blik was naar
binnen gericht. Het Statuut sneed alle politieke contacten met de buitenwereld af.
Immers: defensie, buitenlandse zaken en nationaliteit bleven voorbehouden aan
Nederland (het Koninkrijk) op grond van het Statuut.
Het is niet nuttig als een struisvogel het hoofd in het zand te steken, zo meent hij.
Voor het eerst moet nu de blik naar buiten worden gericht en niet op elkaar. Het
spel dat de geschiedenis van de Nederlandse Antillen vereist moet worden gespeeld.
De auteur verwijst hier naar het schaakspel. Dit spel veronderstelt aanval en
verdediging zowel strategisch als tactisch. De strategie is om te geraken tot een zo
groot mogelijke mate van zelfstandigheid, gegeven de situatie van de Nederlandse
Antillen. De aandacht van de Nederlandse Antillen moet gericht zijn op een
gemeenschappelijk doel, een analyse van de (Nederlandse) buitenlandse politiek
t.a.v. Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse Antillen.
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Verdeel en heers
De grootste zwakheid van de Nederlandse Antillen is dat zij moeilijkheden uit de
weg willen gaan als een ferme houding geboden is, aldus Van Leeuwen. Het wordt
tijd dat de Nederlandse Antillen hun strategie bepalen m.b.t. de relevante
buitenlandse politiek. Formeel kan dat niet, omdat de buitenlandse politiek van de
Nederlandse Antillen (en Aruba) volgens het Statuut nog steeds een Koninkrijkszaak
is. Hij bedoelt hier zonder enige twijfel dat het van belang is de politieke
gedachtengang van Nederland en Venezuela t.a.v. de (toenmalige) Nederlandse
Antillen te analyseren. De ligging van Curaçao en Aruba voor de kust van Venezuela
heeft altijd de warme belangstelling van Venezuela genoten.
Hoofdstuk I behandelt de politiek van Nederland t.a.v. de West. Alhoewel
Nederland ontkende het voornemen te koesteren eenzijdig de onafhankelijkheid op
te dringen aan Suriname en de Nederlandse Antillen, wenste Nederland wel
zelfstandig initiatieven tot overleg over wijziging van de staatkundige status te kunnen
ontwikkelen. De grote politieke partijen in Nederland vonden desondanks dat
Suriname en de Nederlandse Antillen op korte termijn zelfstandig moesten worden.
Als datum voor de onafhankelijkheid werd het jaar 1975 genoemd. Mommersteeg
van de KVP sprak zelfs luchtig over ‘latente aanspraken van Venezuela’ op de
Nederlandse Antillen. Op deze uitspraak wilde hij verder begrijpelijkerwijze niet
ingaan. De parlementaire Commissie die in September 1971 in de West rondreisde
beviel uiteraard van een rapport. De belangrijkste zinsnede uit dat rapport luidde:
Gezien de geografische spreiding van de eilandgebieden lijkt het niet
onmogelijk dat van een onafhankelijke staat bestaande uit de Bovenwindse
en de Benedenwindse eilanden op langere termijn geen sprake kan zijn.
In dat geval zou gedacht kunnen worden aan aansluiting bij andere
soevereine staten, waarbij een ‘Koninkrijk nieuwe stijl’ slechts één der
mogelijkheden en zeker niet de meest voor de hand liggende zou kunnen
zijn.
Voor de Bovenwinden is het nog niet zo eenvoudig om uit te maken welke soevereine
staten het rapport op het oog heeft. Voor de Benedenwinden is de zaak nogal
eenvoudig: alleen Colombia en Venezuela komen in aanmerking vanwege hun
geografische ligging. Interessant zijn blz. 16 en 17 van het position-paper. Hierin
geeft mr. Van Leeuwen de standpunten van de Nederlandse politieke partijen over
de staatkundige status van de Nederlandse Antillen weer. Tussen een
staatsrechtelijke verhouding, zoals die nu bestaat en een volkenrechtelijke met
totale onafhankelijkheid is slechts één tussenstation: de gemenebestverhouding,
hoe rekbaar dit be-
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grip ook langzamerhand is geworden. Vervolgens geeft hij een uitgebreid exposé
over de toenmalige houding van de politieke partijen in Nederland m.b.t. de
toekomstige staatkundige structuur van de West.

Dialoog met valkuilen
De linkse partijen in Nederland opteerden in die dagen voor onafhankelijkheid van
de West en wel meteen. De socialisten, katholieken en protestanten wensen een
Gemenebest. De confessionelen zien meer in de bestaande situatie en hebben nog
niet zo'n haast met veranderingen in de staatkundige status. Bijlage I bij hoofdstuk
I is een nadere analyse van een Nederlandse ‘deskundige’ over de hierboven
uiteengezette politieke standpunten. Wie deze deskundige is wordt niet geheel
duidelijk (De Gaay Fortman Jr?). Van Leeuwen is van mening dat er achter de
schermen meer gebeurde dan het daglicht kon verdragen. De politieke lijn vanuit
Nederland was onafhankelijkheid voor de Nederlandse Antillen, maar Nederland
meende wellicht dat het niet opportuun was om het concept reeds duidelijk uit te
werken. Nederland was bezorgd over het koloniale imago en de toenemende migratie
uit de West naar Nederland. Bijlage II van hetzelfde hoofdstuk geeft nadere informatie
over de positie die de Nederlandse Antillen in de toekomst zullen innemen t.a.v. de
E.E.G. Gezien het wegvallen van de grenzen in Europa in 1992 en de te verwachten
gevolgen daarvan voor de Nederlandse Antillen en Aruba is dat onderdeel niet
overal even actueel meer, maar bevat zeker interessante overdenkingen en
aanknopingspunten.
Hoofdstuk II gaat in op de Venezolaanse politiek en haar aanspraken op met
name de Benedenwinden en dan meer specifiek Aruba en Curaçao. De relatie van
de Nederlandse Antillen met Venezuela is altijd een haatliefde verhouding geweest.
In de loop der eeuwen zijn familiebetrekkingen en commerciële banden tussen de
landen ontstaan. Op de eilanden leeft de bevolking grotendeels met een ‘Europees
norm-besef’. In het verleden zijn er veel conflicten gerezen met Venezuela. Mr. Van
Leeuwen noemt de blokkade, het conflict leidende tot het heffen van de Nederlandse
Antillenrechten, de invasie van Urbina, de smokkelhandel op grote schaal en het
feit dat Curaçao altijd een politieke vluchthaven en broeinest van complotten is
geweest. Dit is met Simon Bolivar begonnen en duurt voort tot op de huidige dag.
Reeds meer dan 50 jaren wordt er Venezolaanse olie vlak voor de kust gewonnen
en verwerkt door twee grote buitelandse oliemaatschappijen.
De geschiedenis van Venezuela is ten dele die van de olie en de geschiedenis
van de olie is er een van corruptie en machtsmisbruik van de grote
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maatschappijen. Een van de oliemaatschappijen in kwestie is bovendien Nederlands.
Begrijpelijkerwijs ontstaan er zo botsende belangen. Sinds zijn onafhankelijkheid is
Venezuela geregeerd door dictators. De buitenlandse politiek van Venezuela draait
om de olie gelijk een kat om het spek. De democratie in Venezuela is een kasplantje
zo jong en teer dat het de vraag is of het al wortel geschoten heeft.
Met betrekking tot de zeegrenzen tussen de Nederlandse Antillen en Aruba
onderling en tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela is sinds de jaren zeventig
wel enige verandering opgetreden. De aanspraken van Venezuela op zijn territoriale
wateren en aansluitende zone zijn nu 22 zeemijlen. Bij Rijkswet van 9 januari 1985
(Stb. 1985, 130, PB 73) is de territoriale zee van de Nederlandse Antillen uitgebreid
tot 12 zeemijlen. Deze Rijkswet regelt de grens tussen de binnenwateren en de
territoriale zee van Nederlandse Antillen en Aruba. In de Nota van Toelichting op
het Besluit van 23 oktober 1985, dat uitvoering geeft aan bovengenoemde Rijkswet,
wordt vermeld dat het Besluit betrekking heeft op het Grensverdrag van het Koninkrijk
met Venezuela (Trbl. 1978, nr. 61). In dit Verdrag werd over het verloop van de
zeegrenzen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela een overeenkomst
gesloten. Een uitbreiding van de territoriale zee van de Nederlandse Antillen van 3
zeemijlen naar 12 zeemijlen vond in 1985 bij genoemde Rijkswet plaats. Het
Grensverdrag bepaalt echter dat de zeegrenzen van de Nederlandse Antillen - dit
geldt met name voor de Benedenwindse eilanden - zich nergens kunnen uitstrekken
10
voorbij de met Venezuela overeengekomen zeegrenzen. In 1961 nam Venezuela
in zijn Grondwet de mogelijkheid op om andere gebieden te incorporeren. Volgens
Van Leeuwen is er grondwettelijk voor Venezuela geen bezwaar om Curaçao en
Aruba tezijnertijd te annexeren.
Hoofdstuk III gaat in op de relaties die Venezuela met de olie heeft, de
vooruitzichten voor de oliewinning (die zouden afnemen in de jaren tachtig) en de
economische positie van Venezuela.
Hoofdstuk IV bevat een gesprek met de toenmalige directeur van de ‘Shell’, een
van de grootste buitenlandse (Nederlandse) oliemaatschappijen in Venezuela. De
directeur was van mening dat de Nederlandse Antillen zo snel mogelijk onafhankelijk
moesten worden en dat zij zich tot een soort Hong-Kong moeten ontwikkelen.
Venezuela zou wel in de eilanden geïnteresseerd zijn, maar Nederland zou de
Nederlandse Antillen financieel blijven steunen. De olie zou blijven vloeien en het
zou aan de Nederlandse Antillen zelf liggen of zij zich naar Venezuela zouden laten
toezuigen. De Shell heeft geen enkele belang bij aansluiting van de Nederlandse
Antillen bij Venezuela, aldus de directeur in zijn gesprek met Van Leeuwen.
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Eten of gegeten worden
Hoofdstuk V analyseert de relaties tussen Nederland en Venezuela. Van Leeuwen
becommentarieert het rapport ‘30 mei 1969’ van de gemengde
Nederlands-Antilliaanse Commissie naar aanleiding van de woelige meidagen van
1969. Het rapport is van mening dat de zuigkracht van Venezuela de toekomst van
de Nederlandse Antillen bepaalt. De Bovenwinden zouden zich moeten aansluiten
bij de ministaatjes van het Britse Commonwealth. De Benedenwinden, het ligt voor
de hand, zullen aansluiting moeten zoeken bij Venezuela.
Van Leeuwen is van mening dat Nederland nogal beducht is voor migratie van
de ‘negroïde volksmassa’, waarover het rapport 30 mei rept. Het rapport ziet zoveel
voordelen voor Venezuela, dat de Nederlandse Antillen daarom Venezolaans zouden
moeten worden. Hij heeft geen goed woord over voor het rapport en zegt: ‘Het is
voor dit volk niet wenselijk dat het de Venezolaanse soevereiniteit verkrijgt’.
Vervolgens wijst Van Leeuwen op de reeds jarenlang bestaande sociaal-culturele
en economische penetratie door Venezuela, van met name de Benedenwinden.
Naar zijn opvatting zal Venezuela geen openlijke stappen nemen vóór het
economisch een goede greep heeft op de eilanden. Daarna zal het zo mogelijk
langs geleidelijke en vreedzame weg, via artikel 15 van zijn Grondwet, de rol van
Nederland trachten over te nemen. Nederland zou hier niet afkerig tegenover staan.

Eensgezindheid en zelfrespect
Uit de werken van mr. Van Leeuwen komt duidelijk naar voren dat de Nederlandse
Antillen bij de tijd moeten zijn en blijven. Om de pro's en de contra's van een
staatkundig alternatief helder te kunnen afwegen is het van belang dat er
eensgezindheid en nationaal besef binnen de Nederlandse Antillen ontstaan. Indien
de Nederlandse Antillen slechts een pion op het internationale schaakbord zijn,
zullen anderen haar lot bepalen. Om zelf niet mat te worden gezet dient men de
regels van het spel te kennen. Het verdient derhalve aanbeveling de politieke
ontwikkelingen in deze context scherp te analyseren. Daarom is ook formulering
van een ‘buitenlands beleid’ voor de Nederlandse Antillen strategisch van belang.
Er moet een staatsman naar voren treden, die leiding geeft, meent Van Leeuwen.
De tijden zijn echter veranderd. Het mag tegenwoordig ook een vrouw zijn. Zonder
enige twijfel is mevrouw Liberia-Peters, de huidige Minister-President van de
Nederlandse Antillen een staatsman van kaliber. Hij besluit zijn paper als volgt:
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Zelfrespect en eensgezindheid zijn onze enige wapens; als wij een rustige
maar gereserveerde houding innemen, niet agressief maar zelfbewust
en de nodige afstand bewaren om ons eigen spel te spelen, dan zullen
wij een toekomst hebben.

11

Makers of Modern Strategy

Een korte weergave van de ontwikkelingen sinds de beschreven situatie in de boeken
van Van Leeuwen, lijkt op zijn plaats. Na de ongeregeldheden in Curaçao op 30
mei 1969 drong Nederland sterk aan op een snelle onafhankelijkheid van de koloniën.
In het rapport van een gemengde Nederlands-Antilliaanse Commissie naar aanleiding
van de woelige meidagen van 1969 wordt uitvoerig uit de doeken gedaan wat voor
mogelijkheden er volgens de samenstellers voor de Nederlandse Antillen in de
toekomst zouden zijn. Genoemd worden: onafhankelijkheid of samenwerking met
andere landen. Als eerste keuze van de Commissie wordt Venezuela aanbevolen
als patroonstaat. In de jaren zeventig werd de druk vanuit Nederland op de
Nederlandse Antillen om zich voor te bereiden op de onafhankelijkheid groter. In
Den Haag bestond grote vrees voor een koloniaal imago en voor de noodzaak
mariniers in te schakelen voor eventuele nieuwe interne onrust op de Caraïbische
eilanden.
Ook de Partij van de Arbeid (PvdA) wilde in die jaren aansluiting van de
Nederlandse Antillen bij Venezuela. Hoewel de PvdA in die tijd in de oppositie zat,
zei de PvdA delegatie (van een Nederlandse parlementaire delegatie) die toentertijd
12
de Nederlandse Antillen bezocht ook namens de Nederlandse regering te spreken.
Sinds alle staatsrechtelijke verwikkelingen in Suriname, in de jaren tachtig, is de
interesse in Nederland om de eilanden van de Nederlandse Antillen onafhankelijk
te maken niet langer aanwezig.
Na een periode van relatieve staatsrechtelijke rust, wordt op het ogenblik druk
gespeculeerd over aanpassing van het Statuut aan de eisen des tijds. Om een
keuze uit de verschillende mogelijke bestuursvormen voor de Nederlandse Antillen
en Aruba te kunnen maken, moeten vele staatsrechtelijke vragen min of meer helder
worden beantwoord. Bijvoorbeeld of de Nederlandse Antillen en Aruba in het
Koninkrijk der Nederlanden willen blijven met een aangepast Statuut of onafhankelijk
willen worden. Het Statuut is de Grondwet van de drie samenstellende delen van
het Koninkrijk der Nederlanden: bestaande uit Aruba, de Nederlandse Antillen en
Nederland. Binnen een aangepaste staatsstructuur moet recht gedaan worden aan
de eigenheid van alle eilanden die het Land de Nederlandse Antillen vormen en
aan het Land Aruba. En dat is een van de grootste pro-
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blemen, omdat elk eiland een eigen karakter heeft. Een Antilliaan voelt zich inwoner
van zijn eiland en niet van de Nederlandse Antillen. Aruba voelde zich jarenlang
overheerst door Curaçao.

Status aparte
Nu Aruba sinds 1986 de status aparte bezit en niet meer in 1996 onafhankelijk
behoeft te worden, zoals in het Statuut bij verkrijging van de status aparte voor
Aruba was afgesproken, willen de andere eilanden ook meer zelfstandigheid.
Curaçao en Bonaire denken daarbij ook aan een status aparte. Er bestaat geen
saamhorigheidsgevoel tussen de eilanden. ‘Eilanden zijn eilanden’, aldus mr. Van
Leeuwen aan het begin van hoofdstuk II van Meesterwerk I.

Een Gemenebest (sui generis)
De toekomstige staatsrechtelijke ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en verrassend.
Zeker nu de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Hirsch
Ballin in maart 1990 een Schets van een Gemenebestconstructie voor het Koninkrijk
der Nederlanden het licht heeft doen zien. Hierin wordt een staatsrechtelijke
gemenebest constructie (een aangepast Statuut) voorgesteld. De huidige
Nederlandse Antillen zouden in twee Koninkrijksdelen opgesplitst worden: één Land
de Benedenwinden, bestaande uit de eilandgebieden Curaçao en Bonaire en één
Land de Bovenwinden, bestaande uit de eilandgebieden Sint Maarten, Sint Eustatius
en Saba. Deze twee nieuwe Koninkrijksdelen (Landen) zouden tezamen met het
Land Aruba en Nederland het Koninkrijk der Nederlanden vormen.
Het bestuur van Curaçao kan Bonaire onder zijn hoede nemen en het bestuur
van Sint Maarten kan de zaken van de andere Bovenwindse eilanden regelen. Op
Curaçao en Sint Maarten kan dan één bestuurslaag worden opgeheven. De
eilandelijke zelfstandigheid van Bonaire, Saba, en Sint Eustatius kan worden
vergroot. De minister sluit zich hiermede gedeeltelijk aan bij de adviezen van de
Commissie Dip. Deze Commissie opperde indertijd de mogelijkheid om het
landsbestuur als zodanig af te schaffen. Het bestuur van Curaçao kon dan met
enige inspraak van de andere eilanden taken voor die andere eilanden uitvoeren.
Dit staatsrechtelijk concept kan worden gezien als een projectie van de
bestuursorganisatie op statutair niveau, waar de Nederlandse regering met inspraak
van de overzeese gebiedsdelen - in die hoedanigheid Koninkrijksregering geheten
13
- taken voor de Nederlandse Antillen en Aruba behartigt.
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In de Nederlandse Antillen is het voorstel voor een Gemenebestrelatie sui generis
(eigensoortig) van minister Hirsch Ballin met gemengde gevoelens ontvangen. In
het algemeen wordt de term Gemenebest gebruikt voor de relaties tussen soevereine
staten, dus voor volkenrechtelijke relaties. In de Schets wordt deze term gebruikt
voor de samenstellende delen van de soevereine staat: het Koninkrijk der
Nederlanden.
Mr. Harold Munneke, universitair docent recht en bestuur in het Caraïbisch gebied
aan het Van Vollenhoven Instituut, meldt in de Amigoe van 12-9-1990 dat de
tweedeling van de Antillen, naar zijn mening een krampachtige poging tot voorkoming
van desintegratie van de Antillen van de vijf is. Hij doelt hiermee op de Schets van
minister Hirsch Ballin van maart 1990.

Associatieconstructie
Naar de mening van mr. Munneke is er geen behoefte aan een aangepast Statuut,
maar moet het staatsrechtelijk sleutelwerk vervangen worden door een analyse van
de bestuurlijke problemen van de Antillen. Een van de grootste problemen zijn naar
zijn mening de financiën. ‘Wanneer ieder eiland wat de financiën betreft zijn plaats
weet, is een belangrijke steen des aanstoots in de intereilandelijke verhoudingen
weggenomen’, aldus mr. Munneke. Hij ziet meer in een associatieconstructie te
regelen in de Nederlandse Grondwet, dan in een aangepast Statuut in de vorm van
een Gemenebest. Met een associatieclausule in de Grondwet kan sneller en soepeler
worden ingespeeld op veranderde politieke inzichten van de bestuurlijke organisatie.
Bovendien is de Nederlandse Grondwet makkelijker te wijzigen dan het Statuut.
Nu ook Curaçao en Bonaire voor een status aparte opteren lijkt het plan van
Hirsch Ballin niet haalbaar, volgens mr. Munneke. De financiële solidariteit van
Nederland met de Nederlandse Antillen is groot. De onderlinge solidariteit tussen
de Nederlands Antilliaanse eilanden voldoet niet aan de verwachtingen. Naar zijn
mening bestaat er geen financiële solidariteit tussen de eilanden onderling. Hij ziet
als meest waarschijnlijk toekomstscenario een Engelse constructie van de meer
draagkrachtige eilanden als autonome ‘associated states’ en de financieel minder
gezonde als ‘dependencies’.
In de Amigoe van 14-9-1990 wordt naar aanleiding van het bezoek van Hirsch
Ballin aan de Nederlandse Antillen in verband met het jaarlijks bestedingsoverleg
gemeld, dat Hirsch Ballin vast zal houden aan zijn voorstel zoals uiteengezet in de
Schets, waarbij het Koninkrijk in vier blokken wordt opgedeeld en wel Nederland,
14
Aruba, Curaçao met Bonaire en de drie Bovenwinden.
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Een brandbare verzameling argumenten
15

In de Amigoe van 20-7-1990 wordt de jurist/auteur Boeli van Leeuwen als volgt
geciteerd:
Met het schrappen van artikel 62 uit het Statuut van het Koninkrijk, waarin
1 januari 1996 wordt genoemd als datum voor de onafhankelijkheid van
Aruba, hebben de Arubanen in feite bereikt wat Betico Croes altijd heeft
gewild; de status aparte voor Aruba.
De kleurenbijlage van Vrij Nederland van 1 juli 1978 voegt hier nog enige informatie
16
aan toe:
Helemaal duidelijk is Betico niet. Hij heeft in enkele jaren tijds, al een
halve federatie, een status aparte en een speciale band met Nederland
gewild. Ook heeft hij in het dagblad El National ooit gezegd dat Aruba
best aansluiting bij Venezuela zou willen vinden. Op het ogenblik is een
totale onafhankelijkheid in voorbereiding. De Arubanen zijn ervan
overtuigd: beroerden dan met Curaçao kan het al heel moeilijk worden.
Mr. Van Leeuwen is van mening dat Nederland de Nederlandse Antillen van de zes
bij elkaar wilde houden, omdat het makkelijker is ze vanuit één punt te regeren.
Betico wilde Aruba los maken van Curaçao, maar niet van Nederland. De prijs die
daarvoor betaald moest worden was het vastleggen van de onafhankelijkheid op
termijn in het Statuut. Nederland hoopte dat de andere eilanden dan zouden volgen
met de wens naar onafhankelijkheid.
Pas sinds eind 1989 oefent Nederland geen druk meer uit op de Nederlandse
Antillen om onafhankelijk te worden. De Arubaanse politieke (regerings)partij, de
MEP, streefde tot voor kort naar een volkenrechtelijke band met Nederland, met
behoud van de staatsrechtelijke waarborgen. Thans is de MEP met een meerderheid
van de Arubaanse bevolking van mening dat Aruba de status aparte (voorlopig)
moet behouden. Deze constructie verdient de voorkeur boven een volkenrechtelijke
relatie met Nederland. Een staatsrechtelijke constructie geeft een garantie voor de
instandhouding van de democratie en de essentiële beginselen van de rechtsstaat.
Van Leeuwen ziet de Nederlandse Antillen van de vijf (Curaçao, Bonaire, Sint
Maarten, Saba en Sint Eustatius) toch uiteenvallen. En in die zin verschilt hij niet
van mening met andere gezaghebbende auteurs op staatsrechtelijk gebied. Zijn
staatsrechtelijke werken zijn ook nu nog boeiend en actueel.

Conclusie
De toekomst zal zeker onverwachte staatsrechtelijke ontwikkelingen te
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zien geven. Indien daarbij in overweging wordt genomen hetgeen Kierkegaard heeft
gezegd: ‘Life must be lived forward, but can only be understood backward’, kan er
lering worden getrokken uit de voorafgaande staatsrechtelijke ontwikkelingen. De
waarschuwingen die Van Leeuwen in zijn staatsrechtelijke werken geeft zijn in dat
tijdsgewricht bezien begrijpelijk. In een radioprogramma van de VPRO bracht hij
onlangs nog zijn ongewijzigde visie naar voren:
Nederland wil Curaçao in de armen van Venezuela duwen. Curaçao is
een negereiland, dus daar voelen we niet voor.
Waarmee mr. Van Leeuwen kennelijk bedoelde dat de Venezolanen nogal
17
kleurgevoelig zijn. Of Nederland de Nederlandse Antillen op ‘natuurlijke’ wijze naar
Venezuela wil laten toegroeien zal de tijd leren. In gepubliceerde staatsrechtelijke
documenten zijn daarvoor (nog) geen aanwijzingen gevonden, hetgeen niet wil
zeggen, dat er nooit geheime onderhandelingen zijn gevoerd tussen Nederland en
Venezuela over dit onderwerp.
Inmiddels is Venezuela (nog) niet de verwachte economische grootmacht in het
Caraïbische gebied geworden. Venezuela ondervindt veel hinder van een
stagnerende economie, gaat gebukt onder grote buitenlandse schulden en lijkt op
dit moment geen annexatie gedachten te koesteren, waar het de Nederlandse
Antillen en Aruba betreft. Ook wil Nederland, voorlopig althans, de onafhankelijkheid
niet meer opleggen aan de Nederlandse Antillen en Aruba.
De situatie heeft zich anders ontwikkeld dan mr. Van Leeuwen toen verwachtte.
Dat betekent echter niet dat de waarschuwingen en inzichten van mr. Van Leeuwen
nu gedateerd zouden zijn. De buitenlandse politiek van Nederland bijvoorbeeld,
zeker waar het Venezuela betreft moet zorgvuldig worden gevolgd. Van
grootmeesters in het (politieke) schaakspel moet men nimmer zetten over het hoofd
zien. De beschreven strategieën komen altijd van pas, vroeger of later.
Op het ogenblik lijken de omstandigheden gunstig om te komen tot een
staatsrechtelijke structuur, waarmee alle partijen kunnen leven. Zo'n kans moet
benut worden. Zeker als een inhoudelijk en literair deskundige, zoals mr. Van
Leeuwen ons uitlegt hoe de staat in elkaar behoort te worden gestoken. En van
welk model de minst negatieve invloeden zijn te verwachten. De last van een glorieus
verleden moet niet leiden tot een afbladderingsproces van de bestaande
staatsstructuur, zonder dat het nodige onderhoud wordt gepleegd. Een aanvaardbare
vernieuwing van het huidige staatsbestel van de Nederlandse Antillen moet mogelijk
zijn. Met tenslotte een flexibele samenwerking tussen de eilanden onderling en met
Nederland. De vorm is nog een mysterie.
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Adagium
Behalve de twee eerder besproken staatsrechtelijke werken van mr. Van Leeuwen,
bleek er nog een in de vergetelheid geraakt juridisch meesterwerk van dezelfde
auteur te bestaan. Bedoeld wordt het proefschrift van mr. Van Leeuwen: ‘Verwerking
18
van het recht op het overeengekomene’. Mr. Van Leeuwen promoveerde op 27
oktober 1950 aan de Universiteit van Amsterdam.

Meesterzet
Veel inventiviteit was vereist om de hand te leggen op dit werk, aangezien het op
de Nederlandse Antillen en Aruba zeer onvindbaar bleek te zijn en in Nederland
gematigd onvindbaar. Omdat het proefschrift de rechtsverwerking in het privaatrecht
behandelt is ervoor gekozen deze publikatie ná de staatsrechtelijke werken te
behandelen. De rechtsvraag in dit allereerste meesterwerk luidt:
In hoeverre kunnen omstandigheden invloed hebben op de uitvoering van een
contract?
Mr. Van Leeuwen behandelt in zijn proefschrift rechtsverwerking ondermeer met
betrekking tot absolute rechten, subjectieve rechten, onrechtmatige daad en
bijzondere rechten. Ook bespreekt hij uitgebreid de toenmalige jurisprudentie over
dit onderwerp. Het proefschrift is minder toegankelijk dan de staatsrechtelijke werken,
omdat met betrekking tot het juridisch probleem van de rechtsverwerking, de auteur
naast het Nederlands recht, ook het Engelse en Duitse recht behandelt.

Deskundologen
Een keur aan hooggeschoolde auteurs passeert de revue. De diverse opvattingen
worden gedetailleerd weergegeven. Het is derhalve voor de ongeschoolde lezer
zaak zich buitengewoon te concentreren. De enige andere toen bekende auteur,
19
over dit onderwerp, de heer Büchenbacher vermag niet echt genade te vinden in
de ogen van mr. Van Leeuwen. Het lijkt soms een beschaafd duel (of een
schaakpartij van grootmeesters) tussen twee heren, waarbij de heer Büchenbacher
er noodgedwongen het zwijgen toe doet. Na diepgravende reflectie kwam deze
ongeschoolde lezer tot de conclusie dat de verschillen in de opvattingen van de
deskundigen zich vaak op de vierkante millimeter bevinden en eraf dreigen te vallen.
Kortom een zeer specialistische materie. Reeds in 1950 gaf de auteur blijk van
briljante literaire inzichten, zoals reeds uit de inleiding van het proefschrift blijkt.
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De koopman van Venetië
In de inleiding (blz. 9) valt mr. Van Leeuwen in gezelschap van Shakespeare, gelijk
met de deur in huis en wordt overdrachtelijk uiteengezet wat rechtsverwerking is.
Shylock en Bassanio hebben een overeenkomst van geldlening met elkaar gesloten.
Antonio staat borg voor die overeenkomst, d.w.z. als Bassanio niet betaalt zal
Antonio Shylock genoegdoening moeten verschaffen met een pond vlees uit zijn
lichaam te verwijderen. De rechter zegt tegen Shylock dat hij inderdaad recht heeft
op het bewuste pond vlees, te snijden uit het lichaam van Antonio, nu Bassanio de
lening niet aflost. Daar Antonio welhaast zeker zijn overeenkomst met de dood zal
moeten bekopen als de overeenkomst ten uitvoer wordt gelegd, zegt de rechter,
dat de overeenkomst mag worden uitgevoerd, als er maar geen druppel bloed vloeit
en de hoeveelheid vlees moet ook exact een pond zijn. Zo heeft de rechter rechter
recht gesproken, maar de ernstige gevolgen verzacht. Volgens het Arubaanse-,
Nederlands-Antilliaanse- en Nederlandse recht zou een dergelijke overeenkomst
heden ten dage een geoorloofde oorzaak ontberen (artikel 1356/4 Nederlands
Burgerlijk Wetboek, (BW), artikel 1337 sub d, Burgerlijk Wetboek van Aruba en
Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen). Een onmogelijk contract kan niet
worden nagekomen, zoals blijkt. De rechter heeft een list verzonnen om zich uit een
moeilijk parket te redden.

Pacta sunt servanda
Met pacta sunt servanda wordt bedoeld dat overeenkomsten altijd uitgevoerd moeten
worden, overmacht daargelaten. Aangezien Nederland een land van handelaren is
en naar algemeen bekend is ook nogal voorzichtig met geld omgaat (het geld mag
immers nooit eens lekker rollen), heeft het principe van pacta sunt servanda in
Nederland in het contractenrecht altijd een bloeiend bestaan geleid. Dat bekent dat
het in Nederland altijd erg moeilijk is geweest om van een eenmaal gesloten contract
af te komen. De goede trouw (redelijkheid en billijkheid) bepaalt of het redelijk is de
gevolgen van onvoorziene omstandigheden bij een overeenkomst eerlijk over partijen
te verdelen.

Tijdsverloop
In de tijd dat mr. Van Leeuwen zijn proefschrift het licht deed zien, was een dergelijke
gedachtengang niet populair in de rechtspraak, alhoewel de literatuur daarover wel
voorzichtig moderne inzichten begon te ontwikke-
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len. Als de goede trouw een door de rechter te interpreteren en vrij vaag begrip,
contracten teveel zou bepalen gaat dat ten koste van de rechtszekerheid. En dat
komt het rechtsverkeer, in casu de handel dan weer niet ten goede.

Rechtsverwerking
Rechtsverwerking is volgens Van Dale: het tenietgaan van rechten door eigen
toedoen van de gerechtigde. Een hedendaags aansprekend voorbeeld: u vergeet
uw belastingteruggave op de daartoe geëigende formulieren bij de juiste instantie
in achtvoud in te dienen en nu is uw termijn van terugvordering verlopen. Mr. Van
Leeuwen zegt er op blz. 77 van zijn proefschrift het volgende over:
Verwerken is een synoniem voor verbeuren; een recht verloren laten
gaan, hetzij door eigen handelswijze, hetzij door iets na te laten. Verbeuren
is weer: tot straf ingevolge enige schuld, overtreding of wangedrag,
verliezen.
Op blz. 83 wordt dit begrip nader uitgewerkt:
‘Rechtsverwerking is de invloed van de goede trouw op een bepaalde
rechtsverhouding waardoor een gerechtigde (uit contract, wet of vonnis)
door zijn eigen verwijtbare houding (hetzij doen of nalaten) verhinderd
wordt zich op een bepaald recht te beroepen.’
Naar de mening van mr. Van Leeuwen kan men slechts een recht verspelen, indien
men de wil daartoe niet had, maar desondanks toch zijn recht verliest. Duidelijk
wordt dat rechtsverwerking wat anders is dan afstand doen van verkregen rechten.
Op blz. 80 volgt een saillant voorbeeld van rechtsverwerking:
Een echtgenoot (souteneur) zette zijn vrouw aan tot overspel. Zij hield
zich als publieke vrouw liggend staande. De Hoge Raad (HR 16-5-1946,
NJ 1946, 523) nam hier geen overspel aan als grond voor echtscheiding
door de man gevorderd. Mr. Van Leeuwen vindt dat hier wel sprake is
van overspel, omdat de man objectief onzedelijk en dus te kwader trouw
handelde. Desondanks is er hier sprake van een inspirerend voorbeeld
van rechtsverwerking.

De fictie van de stilzwijgende partijbedoeling
Mr. Van Leeuwen spoort ook de Hoge Raad aan om in zijn uitspraken duidelijk te
stellen of het om rechtsverwerking gaat ja of nee. En indien dat het geval is maar
de gevolgen kunnen gezien de billijkheid niet door een partij gedragen worden, om
dat ook duidelijk te zeggen. Naar zijn
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mening maakt de Hoge Raad teveel gebruik van de fictie van de stilzwijgende
partijbedoeling zonder dat er aanleiding toe is. Populair gezegd: door stil te zitten
verlies ik mijn rechten, dus heb ik dat gewild. Maar ik kan wel niets hebben (kunnen)
weten, maar had ik het dan behoren te weten? En hoe kan ik dan gewild hebben
als ik niets kon weten, maar wellicht behoorde te weten? Sinds Kant gaapt er een
onoverbrugbare kloof tussen zijn en behoren. Op blz. 43 wordt de volgende uitleg
van dit filosofisch probleem gegeven:
Behoren en willen zijn twee geheel verschillende elementen van het recht,
indien de rechter uitmaakt dat een fatsoenlijk mens zich op een bepaalde
wijze moet gedragen en daarbij zegt, dat hij het ‘kennelijk dus’ zo gewild
heeft, dan is dat een onwaarheid.
Vervolgens wordt Zevenbergen geciteerd:
Willen is streng te scheiden van het behoren. Uit het zijn kan niet
geconludeerd worden tot het behoren, zo min als uit het behoren tot het
zijn.

Goede trouw
Artikel 1374 BW zegt dat alle overeenkomsten partijen tot wet strekken en dat de
uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw moet geschieden (1374/3 BW en
artikel 1355 BW Aruba en BW NA). De vraag of de uitvoering te goeder trouw is
geschied is een rechtvraag en kan in cassatie worden getoetst. Pacta sunt servanda,
de goede trouw brengt vooral mee dat men zijn woord gestand doet, ook wanneer
dat moeilijk valt. Artikel 1375 BW vult eventuele tekorten in de overeenkomst op
door de billijkheid toe te passen.
In ieder geval komt Van Leeuwen tot de conclusie dat bij rechtsverwerking de
goede trouw een rol behoort te spelen, binnen het overeenkomstrecht en het
zakenrecht, om met name bij onvoorziene omstandigheden de risicotoescheiding
naar partijen eerlijk te verdelen. De goede trouw werd tot het midden van de jaren
zeventig met betrekking tot gewijzigde omstandigheden zeer spaarzaam en via een
omweg in de rechtspraak toegepast. De goede trouw speelde tot die tijd slechts een
rol bij de uitvoering van de overeenkomst, maar niet bij de totstandkoming. Het blijft
nog steeds heel moeilijk van een onvoordelig contract af te komen.
In het arrest van 27 april 1984, NJ 1984, 679 werd de door HR beslist dat de
regeling van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) inzake de invloed van onvoorziene
omstandigheden op de overeekomst ook in het bestaande BW kan worden
20
toegepast. Daarbij moet echter de beperking gelden dat voor de toepassing van
de regeling op een overeenkomst alleen
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onder uitzonderlijke omstandigheden gelegenheid bestaat. Dus ook in deze materie
was mr. Van Leeuwen zijn tijd vooruit.

Overmacht
Tegenwoordig wordt daar waar overmacht bestaat geen probleem gezien in de
toerekening van de schade aan partijen, iedere partij draagt in beginsel zijn eigen
21
schade. De artikelen 1280 en 1281 BW regelen de gevolgen van overmacht. Voor
Aruba en de Nederlandse Antillen zijn dit de artikel 1261 en 1262 van de
respectievelijke BW's. Met overmacht wordt bedoeld de onmogelijkheid om aan een
verbintenis te voldoen ten gevolge van een oorzaak die de debiteur niet kan worden
toegerekend. Schuld en overmacht grenzen aan elkaar. De overmacht begint daar
waar de schuld ophoudt. Hier speelt de goede trouw uiteraard ook een rol, maar
het leerstuk van de overmacht is zo diepgaand uitgewerkt in de rechtspraak, dat er
zich zelden problemen voordoen die met rechtsverwerking hebben te maken. De
problemen zullen eerder ontstaan daar waar veranderde omstandigheden aanleiding
geven om het oorspronkelijke contract bij te stellen.

De rechter en de stekelvarkens
Zoals hierboven opgemerkt zal de rechter het recht moeten interpreteren en dat is
daar waar pacta sunt servanda geldt niet eenvoudig, als zich onvoorziene
omstandigheden voordoen in situaties waar zakelijke dan wel persoonlijke rechten
voortvloeien uit overeenkomsten. Dat is ook de conclusie van mr. Van Leeuwen in
zijn proefschrift. Hij citeert op blz. de stekelvarkens van Schopenhauer (die we reeds
eerder tegenkwamen, maar steeds dezelfde varkens blijven) en dat is nu precies
het kernpunt van het vraagstuk. De rechter zal tussen twee kostelijke hooibergen
moeten kiezen, de rechtszekerheid of de billijkheid. Geen van beide opties is
dogmatisch gezien de juiste keuze, als zovaak in het leven dient een uitgebalanceerd
compromis gevonden te worden tussen de praktijk en de theorie. De stekels zullen
af en toe gevaarlijk prikken, maar zo blijven de rechters wakker en kunnen de
belangstellenden nog mooie jurisprudentie tegemoet zien. Wellicht wat strakker en
luchtiger geformuleerd onder invloed van het heldere en inzichtelijke taalgebruik
22
van de Meester? De taal verdient juridisch een betere toepassing dan nu meestal
het geval is. Voor justiciabelen en deskundigen zou het een zegen zijn als men van
elkaar weet waarover gesproken wordt.
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De taal is het huis waarin wij wonen
In die zin hebben Wittgenstein en Boeli van Leeuwen gelijk, de taal van het recht
verhult en is lang niet altijd duidelijk, ook niet voor degenen die er gebruik van maken.
Er lijkt mij een rechtsvormende taak en een voortrekkersrol in deze te zijn weggelegd
voor de Hoge Raad. Naar ik heb begrepen kampt de Hoge Raad echter met een
ernstig gebrek aan mankracht. Dit betekent waarschijnlijk dat alles bij het oude zal
blijven en dat is weer heel geruststellend. Toch is het misschien het overwegen
waard te denken aan een vrouw als lid van de Hoge Raad om de mankracht te
versterken. Sinds het begin van de jaren tachtig bevindt er zich in Engeland een
‘Lady in the Lords’. Een frisse wind vanuit het Koninkrijk overzee (in dit geval de
Nederlandse Antillen) is misschien dan toch de enige oplossing om uit de impasse
te geraken.
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tot en met 1991
1947
- Rembrandt: licht en donker. Eenheid van tegendelen I. Beurs &
Nieuwsberichten, 14 maart 1947, p. 5.
- Beethoven: smart en vreugde. Eenheid van tegendelen II. Beurs &
Nieuwsberichten, 21 maart 1947.
- De taal der impotenten. Eenheid in tegendelen III. Beurs & Nieuwsberichten,
3 april 1947.
- Tempels in woestijnen. Curaçao: Imprenta Bolivar, augustus 1947, 15 p.,
gedichten.
- De Mensenzoon. Curaçao: [Drukkerij de Stad, 1947], 45 p. Geïll. met etsen
van Rembrandt.

1950
- Verwerking van het recht op het overeengekomene. Amsterdam: Diligentia
1950, 126 p. Dissertatie Universiteit van Amsterdam, 27 okt. 1950.

1954
- Normas morales y reglas de interpretacion en el derecho de contratos;
consideracion preliminar. Revista del Instituto de derecho comparado, no. 2,
1954.

1959
- De rots der struikeling. Willemstad: [Boekhandel Salas, Tipografia Nacional],
1959, 152 p.; Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1960, 203 p.; 2e dr. 1961;
3e dr. 1961; 4e dr. 1962; 5e dr. 1963; Amsterdam, Querido, 1965, 6e dr.,
Salamander pockets, 191 p.; Rotterdam, Flamboyant/P, 1976, 7e dr.,
Antilliaanse bibliotheek, 203 p.; Haarlem, In de Knipscheer, 8e dr. 1982;
Amsterdam, Rainbow Pocketboeken, 1989, 178 p.

1960
- Cultuur wordt door mensen gedragen: opening van Tele Curaçao. Beurs &
Nieuwsberichten, 16 augustus 1960, p. 5.
- Het mes erin. Beurs & Nieuwsberichten, 16 oktober 1960, p. 5.

1961
- Als burger van een ideale staat aan boord van het ms ‘Ares’: reisimpressies.
Beurs & Nieuwsberichten, 21 februari 1961.

1962
- Een vreemdeling op aarde. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1962,
195 p. 1e dr.; Rotterdam: Flamboyant, 1977, 195 p. 2e dr.; Antilliaanse
Bibliotheek/Biblioteka Antiyano, 3; Haarlem: In de Knipscheer (met nawoord
van Andries van de Wal), 1983, 194 p., 3e dr.

1964
- Crime does not pay. Amigoe, 3 maart 1964, p. 5.
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- Joli Mandroi. Amigoe, 17 april 1964, p. 5.
- Plantage Tamarinde: niemand leeft, nergens een mens. Amigoe, 6 november
1964, p. 3.
- Open brief aan de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. Amigoe, 21
november 1964, p. 1.
- La piedra de tropiezo; trad. del Holandes de L. Espinal de Hoetink; rev. por H.
Batis. Mexico: 1964, 150 p. (Serie del volador).
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- Brief aan de Weledelgeboren Heer Dirk-Jan van Haaren, hoofdredacteur van
de Spectator. De Spectator, mei 1964, p. 69.

1965
- Originaliteit is gebrek aan talent. Pika, no. 3, 1965, p. 6-8.

1966
- De eerste Adam. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1966, 232 p.
- Infantilisme in Holland. Amigoe, 8 december 1966.

1969
- Nifikashon sosyal di statuto pa nos komunidat; weekend di estudio organisa
pa fundashon pa promove i propaga identitad propio i solidarismo antyano.
Curaçao, 25-27 april 1969, p. 20-25.
- Over het eeuwfeest bij de invoering van de Codificatie. Beurs & Nieuwsberichten
[mei 1969].
- 30 mei en 3 september. Ruku, jrg. 1, nr. 4, 1969, p. 15-19.
- Van neo-kolonialistisch wangedrag gesproken. Amigoe, 30 juli 1969 (ingezonden
stuk).
Idem in: K. Bongenaar, Kurason Kurasoleno, 1987, p. 45.
- Gesprek met Amador Nita. Amigoe, 15 augustus 1969; De Curaçaosche
Courant, jrg. 177, nr. 23, juni 1989.

1970
- Informe na Staten di Antianan Ulandes tokante nos futuro Estruktura Politiko.
Traduci pa A.J. Maduro, Curaçao 1970, 104 p. (met afz. Nederlandse uitgave).
- Reis het einde van de nacht, men bemint niet om zijn deugden, maar ondanks
zijn gebreken ... Amigoe, 9 mei 1970.
- Teresita teenager: een hoer heeft ook een ziel. Amigoe, Kerstkrant 1970;
Preludium, jrg. 7, nr. 1-2, 1990, p. 14-20.

1971
- Verslag aan de Parlementaire Statuutcommissie uit de Staten van de
Nederlandse Antillen met betrekking tot onze toekomstige staatkundige
structuur. Curaçao: Scherpenheuvel, 1971 (met 3 bijlagen ingebonden).

1972
- De Nederlandse Antillen tussen Nederland en Venezuela; position paper van
de Staten van de Nederlandse Antillen; parlementaire Staatkundige commissie.
Curaçao, 1972, 58 p., met krt.

1973
- Worden wij aan Venezuela verkwanseld. Beurs & Nieuwsberichten, 8 en 9
januari 1973, p. 3.
- Wat willen Nederland en Venezuela met ons. Amigoe, 18 januari 1973, p. 6.
- Antillen tussen Nederland en Venezuela: nationaal besef kweken. Amigoe, 27
januari 1973, p. 6.
- De ruïne van een kathedraal: herinneringen aan een vriend. Amigoe, 10 februari
1973. [betr. Mr. Dr. M.F. da Costa Gomez.]
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- Naar Coro: het begin van onze historie, achter ons eiland ligt nu een heel
continent. Amigoe, 17 november 1973.

1974
- Over imago, olie en Arabieren: God schiep Curaçao met olie in zijn achterhoofd.
Amigoe, 3 januari 1974.

1976
- Beelden van Aruba; men waant zich eerder in Coro dan op een Caribisch eiland
... Amigoe, 14 februari 1976.
- Caracas is geen stad, maar andere planeet. Amigoe, 31 juli 1976.
- De blauwe aap: in memoriam Joop Colson en de herfst van '66. Amigoe, 14
augustus
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1976; Beurs & Nieuwsberichten, 14 augustus 1976; In: De rijpere tijd. Haarlem:
In de Knipscheer, najaar 1986, p. 18-21, ill.; In: Chris van der Heyden, ed.,
Goed gebundeld 1987. Utrecht: Bruma 1987, p. 132-145.

1977
- De magische wereld van Zitman. Amigoe, 30 juli 1977, p. 11-133 ill.

1978
- Een vader, een zoon. Rotterdam: Flamboyant, 1978, 56 p., 1e dr.

1979
- De eerste Adam. Rotterdam: Flamboyant, Antilliaanse Bibliotheek-Biblioteka
Antiyano, no. 6, 1979, 232 p. [Herdruk.]

1980
- My eyes were blind with stars. Napa, bijblad Amigoe, 3 mei 1980, p. 1-4, ill.
- Wie zegt gij dat ik ben? Voor Edward Schillebeeckx o.p. Napa, bijblad Amigoe,
22 augustus 1980, p. 1-6 (Tekeningen Wop Sijtsma).

1981
- Aunty Da. From: The Rock of Tense (novel). In: Howes, Barbara: From the
green Antilles; writings of the Caribbean, 1981, p. 347-354.

1983
- Gabriel Garcia Marquez. Napa, bijblad Amigoe, 7 januari 1983, p. 1-3, ill.
- Expositie Dineke van der Geest. [Officiële opening Boeli van Leeuwen.] Beurs
& Nieuwsberichten, 2 april 1984.
- De bibliothecaris en de schrijver. Apla nieuws, no. 4, 1984.

1985
- Leven zonder afleidingsmanoeuvres. Napa, bijblad Amigoe, 31 mei 1985, p.
8.
- Schilden van leem. Haarlem: In de Knipscheer, 1985, 172; 2e en 3e dr. 1986.

1986
- Het vliegend tapijt van het recht; de realiteit van het recht. Napa, bijblad bij
Amigoe, 6 juni 1986, p. 1-4, ill. (lezing De la Try Ellis cyclus, Universiteit van
de Nederlandse Antillen).
- Het paard van Johannes. Napa, bijblad Amigoe, 30 augustus 1986, p. A-B, ill.;
De Gids, jrg. 150, no. 4/5, jubileumjaargang 1837-1987, p. 366-371.

1987
- Patriarch met trio (gedicht). Beurs & Nieuwsberichten, 14 maart 1987, p. 7.
- Woorden tot zinnen en zinnen tot begrip (Toespraak tijdens jubileum Boekhandel
Salas). Beurs & Nieuwsberichten, 16 oktober 1987.

1988
- Het teken van Jona. Amsterdam, In de Knipscheer, 1988; 2e dr. okt. 1991,
Globereeks pocketuitgave.
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- Een magnifieke schepping: de S.V.B., de ontdekking van een gebouw. Beurs
& Nieuwsberichten, 11 juni 1988, p. 8-9, ill.
- Antwoord aan domme schaap. Gids tot eenheid, juni 1988.
- Moeder, er ligt staatsrecht in mijn soep. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr.
38, 23 september 1988; Ook verschenen in De Volkskrant.
- Zijn er salamanders in de off-shore? De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr.
39, 30 september 1988.
- Grijze bavianen hebben altijd de macht. De Curaçaosche Courant, jrg. 176,
nr. 40, 7 oktober 1988.
- Ze hebben m'n houten been gestolen. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr.
41, 14 oktober 1988.
- We hebben geestelijk contact, daarna. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr.
42, 21 oktober 1988.
- ‘History is bunk!’ De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 43, 28 oktober 1988.
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- Rituelen in de slangenkuil. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 44, 4
november 1988; Ook verschenen in De Volkskrant.
- Inkt, olie en honest sweat! De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 45, 11
november 1988.
- Goodnight, sweet prince! De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 46, 18
november 1988.
- Koekjes van eigen deeg. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 47, 25
november 1988. Ook verschenen in De Volkskrant.
- Het verkopen van lucht. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 48, 2 december
1988.
- Ondermijnende ideeën. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 49, 9 december
1988.
- Surinaamse Tahitianen. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 50, 16 december
1988.
- Het ei van Papa Doc. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 51, 23 december
1988.
- De adelaar vangt vliegen. De Curaçaosche Courant, jrg. 176, nr. 52, 30
december 1988.

1989
- Three quarks for Muster Mark. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 1, 6
januari 1989.
- Een delicaat onderwerp. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 2, 13 januari
1989.
- Een geordende wereld. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 3, 20 januari
1989.
- Permanent naar de bliksem. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 4, 27 januari
1989.
- Geniale anarchie. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 5, 3 februari 1989.
- Een groot geheim. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 6, 10 februari 1989.
- Het naakte bestaan. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 7, 17 februari 1989.
- Rare luchies. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 8, 24 februari 1989.
- Een oor als een roos. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 9, 3 maart 1989.
- Insult to injury. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 10, 10 maart 1989.
- ‘Satanic Verses’. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 11, 17 maart 1989.
- ‘The rest is silence’. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 12, 23 maart 1989.
Ook verschenen in De Volkskrant.
- Miereneukerij. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 13, 31 maart 1989. Ook
verschenen in De Volkskrant.
- Pure gravy. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 14, 7 april 1989.
- Fluwelen versierders. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 15, 14 april 1989.
- Onkel Patrice. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 16, 21 april 1989.
- De rand van de afgrond. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 17, 28 april
1989.
- Een dooie muis. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 18, 5 mei 1989.
- Riki. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 19, 12 mei 1989.
- Een vlag op de vesting. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 20, 19 mei 1989.
- Mozart in het oerwoud. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 21, 26 mei 1989.
- De homo Piskeira. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr. 22, 2 juni 1989.
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- Curaçao according to Carlos Tramm. De Curaçaosche Courant, jrg. 177, nr.
49, 8 december 1989 (rede bij opening van de foto-expositie van Carlos Tramm
in het International Trade Center, december 1989).

1990
- Geniale anarchie. Amsterdam: In de Knipscheer, maart 1990, 1e dr. 198 p.;
2e dr. 1990.
- Teresita Teenager. Preludium, jrg. 7, no. 1-2, 1990, p. 14-20. [Eerder
verschenen in 1970.]
- De kleren van de keizer. De Gids, 153e jrg., no. 7/8, 1990, p. 536-541. [Eerder
verschenen in 1986.]
- Gabriel Garcia Marquez. Bzzlletin, 19e jrg., nr. 174, maart 1990, p. 13-21.
[Eerder verschenen in 1983.]
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1991
- Achter ons eiland ligt nu een heel continent. In: Aart Broek en Christa M. Roose
Weijers, Onderwijs in de steigers. Curaçao, Stichting Peter Stuyvesant College,
1991, p. 118-121. [Eerder verschenen in 1973.]
Van twee krantenartikelen kon de bron niet achterhaald worden:
- Bij de opening van het Hazeleger Hotel.
- One pound of flesh. Ingezonden stuk bij de verhoging van ziekenhuistarieven
voor min-vermogenden.
De volgende titels zijn als manuscript bij de auteur (BvL) aanwezig:
- Amsterdam is nog altijd de mooiste stad van de wereld (reisimpressies).
- Brionplein nog onvoorstelbaar schoon.
- Macht corrumpeert altijd.
- Over de taak, de plicht en de liefde van de schrijver.
- Scenario voor een film voor het Bestuur van Curaçao.
- De terreur van het woord.
- Apollo is boven Curaçao (1972).
- Dertig mei (1973).
- Inventaris (1974).
- The Antillian (1979).
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Maritza Coomans-Eustatia Bibliografie van de werken over dr.
W.C.J. (Boeli) van Leeuwen tot 1991
Aanbieding, 1977. Aanbieding 1e exemplaar van de 7e druk van ‘De rots der
struikeling’; als eerste publikatie van de serie ‘Biblioteka Antiyano’. Amigoe,
11 november 1977.
Abraham-van der Mark, Eva, 1980. Enkele opmerkingen over Antilliaanse
literatuur. De Gids, vol. 143, 1980, no. 1, p. 56-64.
Abraham-van der Mark, Eva, 1987. Introduction to four writers of the
Netherlands Antilles: occasional papers. Centre of Caribbean Studies, University
of Warwick, 1987.
Antersijn, F.J., 1964. Blij met de ‘Open brief’. Amigoe, 27 november 1964, p.
5.
Anticipaciones, 1964. Anticipaciones la piedra de tropiezo: premio literario
holandés 1961. Novedades, Mexico en la culturura, 12 april 1964.
Antillen, 1973. De Antillen en de EEG: Venezuela kan profiteren van associatie
Antillen. Amigoe, 22 januari 1973.
Antillen, 1973. antillen tussen Nederland en Venezuela: de penetratie van
Venezuela. Amigoe, 26 januari 1973.
Antillianen, 1962. Antillianen zijn boos op de heer Schüttenhelm, voorzitter
Nederlandse Televisie Stichting. Beurs & Nieuwsberichten, 17 augustus 1962
(interview).
Overgenomen door Algemeen Handelsblad, 1 september 1962.
B., H.J., 1966. Adam waar zijt gij? Beurs & Nieuwsberichten, 8 september
1966.
Baha'i, 1980. Baha'i volgelingen over: My eyes were blind with stars. Napa,
bijblad Amigoe, 23 mei 1980. [n.a.v. Boeli van Leeuwen's artikel]
Bala, 1973. Bala neemt het hoog op. Bala, jrg. 2 no. 42, 12 november 1973.
[Over Geheim Rapport.]
Bakker, J.H., 1990. De schoonheid van geniaal knutselen. Haagsche Courant,
1 juni 1990.
Barokke, 1988. Barokke apocalyptische ondergang. Het Binnenhof, 20 mei
1988.
Bergstein, M.H., 1952. De betrekkelijke waarde van de wet: rede ter herdenking
van de 320ste verjaardag der instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam.
Zwolle: Tjeenk Willink, 1952.
Binnenhof, 1973. ‘Binnenhof’: geheim rapport bestaat niet. Amigoe, 15 januari
1973, p. 8.
Boel, 1967. Boel-i-shit, Kambio, maart 1967, p. 1-3.
Boeli van Leeuwen, 1961. Boeli van Leeuwen: Schrijven in het Nederlands,
dromen in het Papiamentu (interview). Algemeen Dagblad, 21 maart 1961.
Boeli van Leeuwen, 1965. Boeli van Leeuwen brengt derde boek: De eerste
Adam. Beurs & Nieuwsberichten, 20 augustus 1965.
Boeli van Leeuwen, 1970. Dr. Boeli van Leeuwen formuleert uitgangspunten,
op weg naar eigen staatsvorm. Amigoe, 20 oktober 1970.
Boeli van Leeuwen, 1971. Boeli van Leeuwen komt met harde feiten.
Venezolaanse aanspraken op grondgebied van Aruba. Amigoe, 6 november
1971, p. 3 en 7.
Boeli van Leeuwen, 1973. Boeli, twee zielen in een borst. Overgenomen uit
Het Parool. Beurs & Nieuwsberichten, 12 januari 1973, p. 1. [Over Geheim
Rapport.]
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Boeli van Leeuwen, 1973. Boeli en Bas: reactie op rapport Boeli. Amigoe, 18
januari 1973.
Boeli van Leeuwen, 1973. Boeli als zondebok: ingezonden door bestuur van
de MAN. Amigoe, 20 januari 1973, p. 3; Beurs & Nieuwsberichten, 22 januari
1973, p. 6.
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Boeli van Leeuwen, 1976. Dr. Boeli van Leeuwen de nieuwe secretaris van
het eilandgebied Curaçao. Beurs & Nieuwsberichten, 13 maart 1976.
Boeli van Leeuwen, 1977. Boeli van Leeuwen over Elis Juliana. Beurs &
Nieuwsberichten, 5 mei 1977.
Boeli van Leeuwen, 1985. Boeli van Leeuwen verruilde zijn bankgiganten
voor clochards. Avenue, augustus 1985, p. 19-21.
Boeli van Leeuwen, 1988. Boeli van Leeuwen uit kritiek op International Trade
Center over hun kunstbelied ter gelegenheid opening tentoonstelling Tony
Monsanto. Beurs & Nieuwsberichten, 27 uagustus 1988.
Boeli van Leeuwen, 1989. Boeli van Leeuwen. Stichting Schrijvers in Beeld.
Educatieve portretten op videoband. Amsterdam 1989.
Boeli van Leeuwen, 1990. Boeli van Leeuwen spreker op DP-congres. Beurs
& Nieuwsberichten, 15 augustus 1990.
Bontebal, Adriaan, 1988. Jona in de wallevis. Intermagazine, juni 1988.
Boogaart, T., 1988. Christendom als hedendaagse realiteit; ontroerende roman
van Boeli van Leeuwen. Brabantse Pers, 25 mei 1988.
Boogaart, T., 1990. Mens zonder masker bij Boeli van Leeuwen: Geniale
Anarchie. Het Nieuwsblad, 23 juni 1990.
Brandt, Willem, 1961. De rots der struikeling: literaire kroniek. Nieuwe
Apeldoornse Courant, 8 april 1961.
Brandt, Willem, 1966. De eerste Adam. Nieuwe Apeldoornse Courant, 8
oktober 1966.
Brink, H.M. van den, 1985. Reis naar de West, 3. Mannen en vrouwen op
Curaçao. Iedereen hosselt hier voor zichzelf. NRC-Handelsblad, Cultureel
Supplement, 9 augustus 1985, p. 7.
Brink, H.M. van den, 1985. De stad om het Waaigat. NRC-Handelsblad,
Cultureel Supplement, 26 juli 1985; Amigoe, 16 augustus 1985.
Brobbel, A., 1964. Plantage Tamarinde: ingezonden naar aanleiding van
Boeli's stuk. Amigoe, 10 november 1964, p. 3.
Broek, Aart G., 1990. Het masker van een intellectueel schrijver en
grappenmaker; Boeli van Leeuwen's geniale anarchie. Beurs &
Nieuwsberichten, 6 april 1990; Idem [met andere titel, in:] Preludium, jrg. 7, no.
1-2, 1990, p. 3-12.
Bruijn, Walter de, 1985. Opmerkelijke roman van Boeli van Leeuwen, Dagblad
voor Noord-Limburg, 20 april 1985.
Brusse, Kees, 1979. Radiogesprek Kees Brusse met Boeli van Leeuwen.
Radio Korsou FM, 12 augustus 1979.
Buitenlandse, 1973. Buitenlandse Zaken over rapport Van Leeuwen: poging
om de verhouding met Venezuela te vertroebelen: kamerlid stelt vragen aan
Nederlandse regering. Beurs & Nieuwsberichten, 10 januari 1973, p. 1.
Bulthuis, Rico, 1966. Boeli van Leeuwen schrijft naar verzoening. De eerste
Adam. Haagsche Courant, 1 oktober 1966. Intermezzo, 1 oktober 1966.
Bijker, J.C., 1964. De brede rug van Nederland. Amigoe, 24 november 1964,
p. 3.
Bijzonder, 1961. Een bijzonder boek uit Curaçao. Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 11 februari 1961.
Casimiri, Nel, 1990. Duitser bundelt werken van Caribische auteurs. Peter
Schultze-Kraft: ‘Vertel ons je verhaal’. Napa, 1 december 1990, p. 3.
Casimiri, Nel, 1990. Van Leeuwen op uyitreiking Rotaryprijs: ‘Hemel’ is in Avila
hotel zitten met Jezus, Shakespeare en Mozart. Amigoe, 19 december 1990.
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Casimiri, Nel, 1990. Een genadeloze maatschappij. Korte verhalen van Boeli
van Leeuwen, Amigoe, 6 april 1990, p. 8.
Castillo, Fausto, 1964. Invitacion a leer: tropiero entre dos mundos. El Dia,
suppl. no. 96, 26 april 1964.
Cola, 1983. Cola Debrot-prijs voor Sonia Garmers en Boeli van Leeuwen.
Amigoe, 6 mei 1983.
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Commentaar, 1973. Commentaar Evertsz: reaktie geheim rapport. Beurs &
Nieuwsberichten, 11 januari 1973, p. 1.
Commentaar, 1973. Commentaar regering Nederlandse Antillen. Beurs &
Nieuwsberichten, 12 januari 1973, p. 1.
Corion, J.A., 1973. Bizar en blunderig: ingezonden stuk naar aanleiding rapport
Van Leeuwen. Amigoe, 25 januari 1973, p. 9.
Corion, J.A., 1973. Brief aan Van Leeuwen namens Hubentad Progesista.
Amigoe, 13 maart 1973, p. 3.
Corsow, 1966. Corsow: documentaire-speelfilm. Amigoe, 29 maart 1966. Beurs
& Nieuwsberichten, 1 april 1966.
Cossee, Eva, 1990. Geniale anarchie. Vrij Nederland, 22 oktober 1990.
Curaçao, 1973. Curaçao in gedrang door rapport Van Leeuwen. Beurs &
Nieuwsberichten, 20 januari 1973, p. 6.
Curaçao, 1988. Curaçao: Het teken van Jona. Ego, juni 1988.
Daal, Luis, 1990. Antilliaanse bijdragen aan de letterkunde in Nederland.
Kristof, vol. VII, no. 4 [1990] p. 6-13.
Debrot, Cola, 1955. Literatuur in de Nederlandse Antillen. Antilliaanse Cahiers,
1e jrg., no. 1, 1955.
Debrot, Cola, 1966. De polylinguale literatuur van de Nederlandse Antillen.
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[Illustraties Tip Marugg]
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Tip Marugg als Shell employé, ± 1950 (Archief Shell Curaçao).

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

270

Tip Marugg (2e van links) en Wim Statius van Eps (2e van rechts) voor de A.M.S. te Curaçao,
september 1942.

Beëdiging tot officier ten overstaan van Kapt. ter Zee H. Suermondt, Waterfort Curaçao, 19
januari 1946. V.l.n.r. A. van Kesteren, S.A. Marugg, E. de Castro.
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Kamp Suffisant, Curaçao 1947. Staand, 5e van links Tip Marugg.

Officiers eetzaal in Kamp Suffisant, Curaçao 1947. Voorste rij, 2e van rechts Tip Marugg.
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Caricatuur van Tip Marugg als ‘Mr. Poet’ in Lorito Real van 5 September 1952, getekend
door Oscar van Kampen.
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Oscar van Kampen (zittend) en Tip Marugg op de redactie van ‘De Passaat’.

De medewerkers van ‘De Stoep’ werden allen door Paachi van Kampen (rechts) op de hak
genomen, behalve zijn ‘compadre’ Tip Marugg (midden). Verder op de foto mevrouw van
Kampen (links). Peettante L. Lourens, baby John en Victor (1956).
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Tip Marugg, Curaçao 1985 (foto Enid Hollander).

Cola Debrot stuurde zijn Spaanstalig gedicht ‘Maiquetia’ aan Tip Marugg, die hem in het
Spaans bedankte op deze kaart.
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Tip Marugg met ‘Kobus’ en ‘Fonda’ in zijn tuin te Pannekoek, Curaçao, 1987 (foto. Enid
Hollander).

Woonhuis van Tip Marugg (foto Klaas de Groot).
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Tip Marugg in zijn huis op Pannekoek, ± 1987 (foto Enid Hollander).
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Henny E. Coomans
Biografie van Silvio Alberto (Tip) Marugg
Voorouders
De voorouders van Tip Marugg van vaderszijde zijn afkomstig uit de plaats Klosters
in Zwitserland, waar nog veel inwoners de naam Marugg dragen. De familienaam
stamt nog uit de Middeleeuwen, het geslacht Marugg heeft een eigen wapen dat
hier is afgebeeld. Naspeuringen hebben opgeleverd dat zelfs de zesde generatie
vóór Tip Marugg al in Nederland woonde.
In 1784 werd te Amsterdam geboren Martinus Marugg die later chirurgijn werd.
Hij vertrok naar Curaçao in 1804, en huwde op 19 oktober 1806 met Elisabeth
Schul(d)er. Gedurende de tweede Engelse tijd (1807-1816) werd in 1812 een dochter
geboren, Maria Sandrina Georgina Marugg. Daarna volgden nog twee dochters:
Johanna Cornelia Wilhelmina (2 dec. 1818) en Henriette Catharina. Martinus overleed
te Curaçao in 1828.
De oudste dochter Maria kreeg een zoon die ze naar haar vader vernoemde:
Martinus Marugg. Via Maria S.G. Marugg is dus de relatie gelegd tussen grootvader
en kleinzoon Martinus, die voor A.J.C. Krafft (1951, Historie en oude families van
de Nederlandse Antillen, p. 403) onverklaarbaar was. De jongste Martinus Marugg
was op Curaçao geboren op 30 september 1831, hij was militair op het eiland van
1849 tot 1870, en gehuwd met Wilhelmina Sophia Verhelst. Uit dit huwelijk werd
Johann Michel Marugg geboren (Curaçao, 17 oktober 1851) die later koster werd
in de Protestantse Fortkerk. Hij staat afgebeeld op een groepsfoto van 1906
(afgedrukt in Neville L. Smith, 1985, Levende Stenen, p. 53). Deze kerkelijke functie
zal de reden zijn dat hij zijn zoon bijbelse namen gaf: Johann Isaac Abraham Marugg
(Curaçao, 11 maart 1893-12 februari 1968). Laatstgenoemde trouwde met Johanna
Helena Curiel (Curaçao, 10 december 1887-24 november 1961); haar huwelijk werd
met veel kinderen gezegend waarvan er zeven in leven bleven, vier jongens en drie
meisjes. Het vijfde kind kreeg de namen Silvio Alberto, hij werd later bekend als de
schrijver Tip Marugg.
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Jeugd
Silvio werd geboren op 16 december 1923, zijn geboortehuis stond op de Witteweg
nr. 3, in de stadswijk Otrobanda. Het woonhuis van de familie Marugg bestaat niet
meer, want met de aanleg van de Koningin Julianabrug, die Otrobanda met Punda
verbindt, moest het huis gesloopt worden. Zijn vader had een levensmiddelenzaak
in de Breedestraat (0). Tips moeder was een Curaçaose die echter haar opvoeding
in Venezuela genoten had, daarom is dikwijls vermeld dat zij een Venezolaanse
was.
Tip groeide op in het grotendeels roomskatholieke Otrobanda, en omdat de
protestantse lagere school in Punda te ver was, bezocht hij de katholieke lagere
school en vervolgens de MULO aan het Sint-Thomascollege, geleid door de Fraters
van Tilburg. (Over laatstgenoemde periode zie het artikel van Dr. Wim Statius van
Eps.) Eén frater is voor zijn literaire vorming van groot belang geweest: frater
Franciscus van Dieten. Het MULO-eindexamen werd in juli 1942 afgelegd, in het
archief van het Thomascollege staat genoteerd:
Mulo-examen in 1942. Van onze 15 candidaten slaagden er 14, nl. Silvio
Marugg, Willem L. Statius van Eps,... Op 3 Augustus werden in de
spreekkamer van het St.-Thomascollege de diploma's uitgereikt. Mgr.
Verriet, Inspecteur Goslinga en frater Radulphus waren hierbij aanwezig.
Op school werd hij Silvio genoemd, thuis heette hij Tip en die naam werd later
algemeen gebruikt.
Na de MULO werd hij leerling aan de Algemene Middelbare School op het
Wilhelminaplein, de voorloper van het huidige Peter Stuyvesant College. Tip was
toen 18 jaar oud en de Tweede Wereldoorlog was in volle gang. De olie-industrie
op Curaçao was van strategisch belang voor de geallieerden. Derhalve was er
dienstplicht ingesteld en Silvio Alberto Marugg werd opgeroepen om dienst te nemen
bij de Schutterij. In verband met studie had Tip op vrijstelling gerekend, maar niet
gekregen. Omdat hij niet gereageerd had op de oproep werd hem door een ordonans
van de Schutterij op school een bevel tot opkomst overhandigd.

Militaire dienst
Tip Maruggs militaire carrière omvat bijna vijf jaar, en is opgetekend in zijn ‘Staat
van dienst’, waaruit we het volgende hebben genoteerd:
Op 1 okt. 1942 opgekomen voor eerste oefening in het kamp Suffisant,
en 1 Jan. 1943 geplaatst bij de kaderopleiding infanterie. Bevorderd tot
korporaal schutter op 1 mei en vervolgens tot sergeant op 1 november
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1943. Op 15 januari 1945 aangewezen voor de officiersopleiding bij de
Schutterij en 1 juni van dat jaar bevorderd tot vaandrig. De examens voor
korporaal en sergeant waren ‘op goede wijze’ afgelegd, dat voor vaandrig
was zelfs ‘uitstekend’. Op 1 december 1945 volgde benoeming tot 2e
luitenant.
Inmiddels was de Tweede Wereldoorlog geëindigd, maar toch werd Tip Marugg
nog anderhalf jaar in militaire dienst aangehouden. Op 14 april 1947 kwam zelfs
een overplaatsing naar Aruba, maar reeds na twee weken volgde demobilisatie en
groot verlof op 30 april 1947.
Zijn militaire loopbaan is zeker geen graadmeter om hem als militarist te
beschouwen. Tip was dienst ‘plichtig’, en de wens om hogerop te klimmen had
tevens een financiële reden, want de (onder) officierswedde was aanzienlijk hoger
dan het soldij van soldaat schutter.
Gezien de karaktereigenschappen die men in nagenoeg alle artikelen over Tip
Marugg aantreft (een zonderling, kluizenaar, dronkaard, nachtwezen dat overdag
slaapt, enz.) is het interessant om dat te vergelijken met de karakterbeschrijving die
tijdens zijn militaire dienst werd opgetekend: ‘eerlijk, netjes, leergierig, beleefd,
intelligent, ijverig en rustig’. Een beoordeling op 19 november 1946 vermeldde: ‘kalm
en bedaard karakter, enigszins gesloten, werkt hard en consciëntieus, handhaaft
het gezag goed. Tracht zijn werk zo goed mogelijk te doen, soms iets oppervlakkig’.
Tip Marugg heeft in dienst geen straffen gehad, en is drager van het
Oorlogsherinneringskruis. Gedurende 4 jaren en 7 maanden heeft hij geen vijand
gezien, de tijd werd grotendeels gevuld met wachtlopen aan de baaien waar de
oliemaatschappij vestigingen had (Emmastad, Caracasbaai, Bullenbaai) alsmede
op het Waterfort bij de ingang van de haven. Op al die plaatsen konden
duikbootaanvallen verwacht worden. Via de militaire administratie probeerde Tip
met bevriende schutters (Luis Daal en René de Rooy) wacht te lopen, om dan te
kunnen praten over literatuur en schrijvers. Zo werd in zijn diensttijd het
schrijverschap ontwikkeld, en ook werden zijn eerste gedichten in De Stoep
gepubliceerd sedert 1945. Zijn eerste boekbesprekingen verschenen in La Prensa
in 1948.

Shell-periode
Na het afzwaaien werkte Tip gedurende twee jaar bij de C.S.M., de Curaçaosche
Scheepvaart Maatschappij, het tankerbedrijf van de ‘Shell’. In mei 1949 werd hij
overgeplaatst naar de C.P.I.M. (Curaçaosche Petroleum Industrie Mij) die later werd
omgedoopt in ‘Shell Curaçao’. Op de afdeling Public Relations werd hij redacteur
van het personeelsblad De
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Passaat. Veel bijdragen in De Passaat zijn van de hand van Tip Marugg, maar de
artikelen zijn niet gesigneerd. Slechts enkele artikelen dragen zijn naam, een
sprekend voorbeeld is ‘Curaçao Likeur’ uit 1951.
Hoofdredacteur van De Passaat was Oscar (Paachi) van Kampen, die ook het
humoristische tijdschrift Lorito Real publiceerde, dat van 1948 tot en met 1958 werd
uitgegeven. Wanneer Van Kampen door verlof of vakantie afwezig was, dan
verzorgde Marugg de uitgave van Lorito Real, en hij wist de stijl en woordkeus van
Van Kampen zó na te bootsen, dat men nooit geweten heeft dat Tip de tijdelijke
auteur was. In de Lorito verscheen ook (1952) de bekende caricatuur van Tip Marugg:
Mr. Poet.
Als redacteur van De Passaat was schrijven zijn beroep geworden, waardoor het
taalgebruik van Tip zowel in het Nederlands als het Papiaments verder ontwikkeld
werd. Ook de nauwe samenwerking met Oscar van Kampen zal daartoe bijgedragen
hebben.
Ook bij andere literaire activiteiten raakte Tip betrokken. In 1949 werd het Cultureel
Centrum Curaçao opgericht, in de organisatie waren diverse Comité's opgenomen,
zoals Folklore, Wetenschap, Architectuur, enz. Het ‘Comité voor Dramatische Kunst’
stond onder leiding van de dichter Nicolas Piña met als leden Luis Daal en Tip
Marugg. Op dit gebied schreef Tip een Nederlandse bewerking van Shakespeare's
‘Driekoningen Avond’. Het stuk werd te Hato opgevoerd door de Curaçaose
toneelvereniging ‘Emmastad’ en oogstte veel succes.
In die jaren bruiste het op Curaçao van de culturele activiteiten. Het tijdschrift El
Dorado werd uitgegeven waarvoor Tip de ‘Curaçaosche Kroniek’ schreef. Helaas
heeft El Dorado maar een kort bestaan gekend van amper twee jaargangen
(1949-1950). In 1953 werd een ‘Tentoonstelling van schilderijen, tekeningen en
beeldwerken’ georganiseerd. Omdat de zaal bereikt moest worden via een trap was
de titel van de tentoonstelling ‘De Trap Op’, tegelijk fungerend als tegenhanger van
het toen niet meer bestaande tijdschrift De Stoep. De catalogus telt 70 nummers,
en onder de 17 inzenders treffen we o.a. de namen van Charles Corsen, Lucila en
Chris Engels, May Henriquez, Theo Hermelijn, Nicolas Piña, René de Rooy en Ben
Smit. Nummer 39, ‘Torso in rood’ was een olieverf geschilderd door Tip Marugg!
Het C.C.C. schreef in 1954 een literaire prijsvraag uit, waarbij Tip Marugg zitting
had in de jury voor inzendingen in het Nederlands.
Tijdens zijn Shell-periode heeft Tip diverse landen bezocht in Zuid-, Midden- en
Noord-Amerika (Colombia, Costa Rica en Canada). Ook verbleef hij enkele maanden
op dienstreis in Nederland (nov. 1957-jan. 1958). Het was winter en hij klappertandde
van de kou, maar bestreed dit euvel door jenever met suiker te drinken, en het hielp!
Zijn (enige) reis
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naar Nederland werd speciaal in De Passaat (jrg. 15, nos. 2-3, p. 65, 1958) als volgt
vermeld:
In opdracht van onze Maatschappij verbleef onze redacteur, de heer S.A.
Marugg, omstreeks twee maanden in Nederland om daar bepaalde
gegevens, benodigd voor het samenstellen van deze speciale editie, te
verzamelen.
De speciale editie betrof het bezoek van prinses Beatrix aan de Nederlandse Antillen
(2-17 februari 1958), aangevuld met diverse bijdragen over Antilliaanse studenten
in Nederland.
Behalve zijn algemene redactiewerkzaamheden verzorgde Tip ook de
puzzelrubriek van De Passaat. Het was jarenlang een maandblad (1944-1960),
maar door bezuinigingsmaatregelen werd het een kwartaalblad (1961-1962) en in
1963 (jrg. 20) verschenen de twee laatste nummers. In de drie zuinige jaren was
Tip hoofdredacteur geworden. Als personeelsorgaan voor de Shell Curaçao
fungeerde sedertdien het blad Nos Isla. Zonder twijfel is De Passaat gedurende
twintig jaar het fraaist gedrukte blad op Curaçao geweest, dat in vijf talen
(Nederlands, Papiaments, Engels, Spaans en Portugees) werd uitgegeven. Het
bevatte zeer veel artikelen vol wetenswaardigheden aangaande Curaçao op allerlei
gebied. Tip Marugg heeft aan 14 jaargangen meegewerkt.
Na veel gedichten in diverse tijdschriften, waarvoor naar de bibliografie wordt
verwezen, verscheen de eerste roman Weekendpelgrimage in 1957, eerst in het
tijdschrift Antilliaanse Cahiers en vervolgens als zelfstandige uitgave. Tip was toen
33 jaar oud en dit boek gaf hem gelijk bekendheid in Nederland. Er verscheen zelfs
een Engelse vertaling Weekend Pilgrimage door Roy Edwards (1960), en daarmee
is Tip Marugg de eerste Antilliaan wiens werk in het Engels werd vertaald.
Ook de tweede roman In de straten van Tepalka van tien jaar later (1967)
verscheen nog in de Shell-periode. Dit werk werd uitgegeven met steun van de
Sticusa, die bovendien 225 exemplaren gratis verspreid heeft over veel bibliotheken.
De titel In de straten van Tepalka had Tip reeds eerder gebruikt, in 1950, voor een
gedicht in De Stoep.

Pannekoek
In 1970 ging Tip Marugg met vervroegd pensioen, hij was toen 47 jaar en had 23
jaar bij de Shell gewerkt. Hij bleef nog enige jaren in Willemstad wonen en trok zich
toen terug in het gehucht ‘Pannekoek’ in het westelijk deel van Curaçao, dat in de
volksmond Bandabou heet. Rondom zijn huis is het steppelandschap op de rode
diabaasgrond die aan het verre vulka-

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

282
nisch verleden van het eiland herinnert, en waarop snelle hagedissen wegschieten.
Een enkele waaiboom, doornig struikgewas en een rijkdom aan cactussoorten. Maar
als de regentijd royaal is dan wordt de omgeving geheel groen. Niemand kan deze
dorre natuur levendiger beschrijven dan Tip Marugg.
Reeds meer dan vijftien jaar woont hij op Pannekoek, lezend, schrijvend en
cryptogrammen oplossend. Als huisgenoten fungeren enkele honden. Tip is zijn
gehele leven ongehuwd gebleven, wel is hij in 1958/59 enige tijd verloofd geweest
met een katholiek Canadees meisje. In de tropennacht is de fles zijn zwijgende
metgezel die mede inspiratie brengt.
Er bestaat al jaren een vriendschap met collega-schrijver Boeli van Leeuwen en
diens echtgenote Dorothy. Boeli heeft zelfs zijn roman Schilden van leem (1985)
opgedragen aan Tip Marugg. Van zijn kant dichtte Tip:

Elf
(voor Boeli van Leeuwen
en zijn bestemaat Lao Tsoe)
wel dertig spaken aan een wiel:
doch het gat in het rad
maakt hem dienstig
een bokaal van klei geboetseerd:
door de holte in het midden
drink ik dagelijks rum
maak een deur in een wand:
de opening gebruik ik
om te komen en te gaan
handzaam al wat is
door wat er niet is
T.M.

Voor Dorothy van Leeuwen schreef hij een gedicht in het Papiaments.
Jaren werkte Tip aan een derde roman waarvan het manuscript in 1987 gereed
was, maar het moest nog getypt worden. Tijdens een bezoek van rector (Alex
Reinders) en bibliothecaris (Maritza Eustatia) van de Univer-
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siteit van de Nederlandse Antillen, werd aangeboden om het manuscript op de UNA
te laten typen. Maar Tip durfde het niet uit handen te geven. Bij het afscheid nemen,
waarbij Tip zijn honden moest opsluiten, heeft Maritza het manuscript in haar tas
gestopt en meegenomen. Op de Universiteit werd het uitgetikt en vervolgens door
Reinders naar de uitgever in Amsterdam gebracht. De morgen loeit weer aan
verscheen in februari 1988, het was een éclatant succes en nog hetzelfde jaar
volgden zes herdrukken. Bovendien kreeg de roman een nominatie voor de
AKO-literatuurprijs. Uit het jury rapport noteren we:
De Antilliaanse auteur Tip Marugg kan moeilijk een veelschrijver genoemd
worden. In Nederland is slechts één dichtbundel van zijn hand verschenen,
en verder twee romans, Weekendpelgrimage en In de straten van Tepalka,
de één ruim dertig, de ander ruim twintig jaar geleden. De genomineerde
derde roman sluit bij dat vroegere werk aan, en bezit de kwaliteiten
daarvan in verhoogde mate. [...]
Bewonderenswaardig acht de jury vooral de geraffineerde
parallelschakeling van de nachtelijke ervaringen van de verteller. [...]
Aanvankelijk lijken de brokstukken herinnering ongeordend uit het
geheugen op te komen, maar tegen het einde van het verhaal voegen zij
zich aaneen tot een hecht samenhangende reeks. [...]
Dat de lezer dit drama van een man, die een vreemdeling is in eigen
wereld, mee kan beleven, is te danken aan de onnadrukkelijke wijze
waarop, in droomscherpe beelden, de reële en gehallucineerde
gebeurtenissen verteld worden.
Volgens de persmedia zou Tip Marugg de AKO prijs gaan winnen, maar die
voorspelling is niet uitgekomen. Daarna is er nog geharrewar geweest toen bleek
dat de zus van de winnaar in de jury zat.
In ieder geval stond Tip Marugg midden in de belangstelling van literair Nederland,
en in de kranten verschenen de vreemdste verhalen over zijn levenswijze in het
rustieke Pannekoek. Zijn landgenoten op Curaçao waardeerden zijn literaire
kwaliteiten met de ‘Cola Debrot-prijs’ (1989).
De titel van de roman De morgen loeit weer aan was wederom gelijk aan de titel
van een dichtbundel uit 1976, gepubliceerd in Tirade jrg. 20. Bovendien gaf Tip in
1990 een dichtbundel uit met dezelfde titel, waarvan het Colofon vermeldt:
‘De morgen loeit weer aan’, zes gedichten van Tip Marugg zijn met de
hand gezet en op Texlibris gedrukt. Druk, druksel en boekverzorging zijn
van Martien Frijns te Arnhem.
De oplage bedraagt 250 exemplaren, genummerd van 1 tot en met 250.
Daarnaast zijn 9 romeins genummerde exemplaren gedrukt op Pannekoek
en als suite met een los, gesigneerd druksel verschenen. Deze
exemplaren zijn niet in de handel.
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Vijf gedichten waren reeds in 1976 uitgegeven, het zesde was nieuw.
Het jongste geesteskind van Marugg zal in 1991 verschijnen. Het is een alfabetische
lijst van woorden en uitdrukkingen in het Papiaments, die betrekking hebben op
liefde, erotiek en sex in de wijdste zin. Aanvankelijk weerhield de titel Un prinsipio
pa un Dikshonario Erotika Papiamentu de Curaçaose uitgevers om het woordenboek
te drukken. Maar uit een inzage bleek mij onmiddellijk dat het geen lijst van vunzige
woorden is, doch een taalkundige studie waarin van elk woord de afleiding en het
gebruik bestudeerd is. Creolisten zullen het als naslagwerk gebruiken, en het bewijst
dat Tip Marugg zowel het Nederlands als het Papiaments volledig beheerst, beide
talen tot in de finesses kent, gebruikt en bestudeerd heeft.

Naschrift
In artikelen over en interviews met Tip Marugg worden geregeld foutieve biografische
gegevens verstrekt, o.a. ontleend aan de ‘ik-figuur’ uit zijn romans. Zoals: zijn moeder
is Venezolaanse; hij heeft in zijn jeugd twee jaar in Venezuela gewoond; hij zou
door de militaire politie van school gehaald zijn; hij is overtuigd atheïst, hij loopt 's
nachts als dronken zwerver over straat; enz. Die gegevens zijn niet correct.
Voor de in deze korte biografie vermelde feiten werd gebruik gemaakt van officiële
documenten aanwezig in diverse archieven (Algemeen Rijksarchief en Sticusa
Archief te 's Gravenhage; op Curaçao het Centraal Historisch Archief te Willemstad,
C.C.C. archief te Emmastad, Archief fraters van Tilburg op Scherpenheuvel, en de
Burgerlijke Stand te Willemstad). Daarvoor veel dank aan resp. drs. To van der Lee,
Camila van Ree-Zimmerman, Marlien Bracelli, frater Anton en mr. A. Ramirez. Foto's
en/of feitenmateriaal werden verkregen van Japa J. Beaujon, prof. dr. Jaap J.
Oversteegen, dr. Wim Statius van Eps en John van Kampen. Dank ook aan Maritza
Coomans-Eustatia die veel bronnenmateriaal wist te verzamelen, en tenslotte aan
Tip Marugg zelf aan wie een aantal feitelijkheden ter controle werd voorgelegd en
die enkele foto's alsmede het familiewapen ter reproductie afstond.
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Wim Statius van Eps
Van Silvio naar Tip Marugg
Het moet voor Tip Marugg - ik zal deze voornaam gebruiken, maar in die tijd
noemden wij hem Silvio - geen makkelijke tijd zijn geweest. Tenslotte was hij de
enige protestant onder allemaal katholieke klasgenoten, en vooral de
fraters-onderwijzers moeten bij hem bijzondere emoties hebben opgewekt. Hij
praatte daar nooit over, want als regel zei hij niet veel: verlegen, gesloten, maar
buitengewoon intelligent. Een protestant op het St. Thomas College werd getolereerd.
Misschien hadden de fraters een kleine hoop op een bekeerling. Bij catechismus
lessen werd Tip uit de klas gestuurd. Hij ging niet mee naar de St. Anna-Kerk - om
de 2 weken - om te biechten. Voor ons katholieken was dat een verplichting, wat
ons toch enigszins jaloers maakte. Wij vonden dat biechten iets verschrikkelijks en
verzonnen vaak niet gepleegde of zelfs niet bestaande zonden om iets in de
biechtstoel te kunnen zeggen.
Het is een voor de hand liggende vraag hoe deze toestand van ‘niet katholiek
zijn’ en zo behandeld te worden voor een jongen van die leeftijd, zijn leven en denken
beïnvloed heeft. Maar zoals reeds gezegd, hij praatte daar niet over; Tip sprak
weinig. Toen hij de lagere school en MULO doorliep had men toen al het gevoel,
dat hij een heel bijzonder mens was? Want wat hij niet uitsprak, kon hij wel
opschrijven. En hij produceerde de mooiste opstellen, die trouw door de frater werden
voorgelezen, en behaalde hiervoor altijd de hoogste punten. Waar zouden deze
opstellen gebleven zijn? Het waren juwelen!
Onze vriendschap - die zoals elke vriendschap groeit uit elementen, die ongrijpbaar
en onbeschrijfbaar zijn - kreeg mede steun door twee factoren.
Wij hadden beide grote bewondering voor twee fraters - frater Serapion van de
7e klas en frater Franciscus van de negende klas - die prachtige lessen gaven in
geschiedenis en de Nederlandse taal- en letterkunde. Dit inspireerde ons tot lezen.
Het enthousiasme van deze twee docenten werd voor Tip en mij het onderwerp van
gesprek.
De tweede factor die ons bond was het feit, dat wij van Otrobanda waren. Ik
logeerde vaak bij familie in de Frederikstraat en Tip woonde twee terrassen hoger
op de Witteweg te Quinta. Wij liepen samen van school naar huis, soms via het
Brionplein waar wij op een bank met uitzicht over de Annabaai bleven praten over
school en boeken.
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Vele jaren later - Tip had toen al naam gemaakt als schrijver en ik had mij gevestigd
in de Hoogstraat niet ver van Quinta en Frederikstraat, kwam hij een avond praten.
Twintig jaren waren voorbij gegaan zonder elkaar te hebben gezien. Hij was niets
veranderd en ons gesprek verliep zoals vroeger. Maar nu was hij niet meer geremd
door verlegenheid en sprak veel over zijn boeken, over de enorme bevrediging die
het schrijven hem schonk, over de boeken die hij nog van plan was te gaan schrijven.
En tenslotte gaf hij een bloemrijke uiteenzetting over de Nederlandse taal: ‘de
prachtigste taal die er bestaat en de mooiste taal om in te schrijven’.
Het was een bijzondere avond, dat weerzien. Bij het afscheid nemen zei hij: ‘Weet
je nog dat wij, pratend op de bank op het Brionplein, met elkaar hadden afgesproken
om later boeken te gaan schrijven? Ik heb mij aan de afspraak gehouden, maar
waar zijn jouw boeken?’
Terugkijkend op die periode van zijn en mijn leven heb ik mij weleens afgevraagd
of onze gesprekken in de geografisch zeer beperkte driehoek - St. Thomas College,
Quinta en Brionplein op Otrobanda - van invloed zijn geweest op onze verdere
carrières. In ieder geval ben ik zeer onder de indruk van zijn enorme fantasie en
creativiteit, die mij slechts langzaam duidelijk zijn geworden, want hij was op school
verlegen en gesloten. Zijn boeken laten aan duidelijkheid op dit gebied niets, te
wensen over. Een schrijverschap dat zich naar een hoogtepunt heeft ontwikkeld in
De morgen loeit weer aan.
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Marion Snetselaar
In een vlaag van waanzin...
De poëzie van Tip Marugg in De Stoep
In september 1940 verscheen op Curaçao de eerste aflevering van De Stoep,
Nederlands periodiek. De oprichters waren de arts Chris Engels (pseudoniem: Luc
Tournier) en de consulaire secretaris Frits van der Molen. De bezetting van Nederland
en in het bijzonder ‘het althans letterlijk valse bericht’ dat Ter Braak, Marsman en
1
Du Perron waren gefusilleerd, vormden de aanleiding een tijdschrift op te richten.
Het doel was publikatiemogelijkheden te verschaffen aan Nederlandse auteurs ‘in
2
de verstrooiing’.
Het luxueus ogende tijdschrift, dat tot in 1951 zou bestaan, werd in eigen beheer
uitgegeven. Men bestreed de onkosten ‘desnoods uit eigen zak; met wat binnenkwam
aan verkochte nummers konden we de porto nog niet betalen,’ aldus Engels, die
3
degene was die het diepst in zijn beurs tastte. De medewerkers werden op een
enkele uitzondering na niet betaald.
Met het eind van de oorlog was de taak van de redactie eigenlijk volbracht, maar
de opkomst van ‘een jonge Westindische schrijversgeneratie [...], door en met De
4
Stoep’ deed de redactie besluiten het blad toch te continueren. De laatste jaren
waren het vooral jonge Curaçaose auteurs, die samen met Engels de bladzijden
vulden. Eén van hen was Tip Marugg.

Het debuut
Marugg was niet het eerste ‘landskind’ dat publiceerde in De Stoep; Pierre Lauffer
en Oda Blinder (pseudoniem van Yolanda Corsen) waren hem voorgegaan. Volgens
diverse bronnen komt Luis Daal de eer toe Marugg te hebben ontdekt en bij De
5
Stoep te hebben aangebracht. Marugg, die in 1942 door de politie van de Algemene
Middelbare School (het huidige Peter Stuyvesant College) werd weggehaald om
dienst te nemen, kwam in dezelfde sectie als Daal terecht, de schutterij.
Het was in de barakken van de Suffisant-kazerne dat ik kennis maakte
met de essayist Luis Daal en de dichter Marcel de Bruin: de een
stijfkoppig, ietsje hoogmoedig en met een ergerlijk gevoel voor
zindelijkheid, de ander surinaams-verwaand en continu in vuur gerakend,
maar allebei van een grote liefde voor de belletrie bezeten, die al hun
6
overige zielsgebreken vergeeflijk maakte.
Marcel de Bruin, pseudoniem van de in Suriname geboren, doch groten-
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deels op Curaçao opgegroeide René de Rooy, had al in het tweede nummer van
De Stoep (december 1940) gepubliceerd. Tot en met 1949 zou hij 13 gedichten
bijdragen. Opname van zijn vrij conventionele poëzie verliep niet altijd probleemloos:
7
De Rooy heeft daarvoor ‘een bitter gevecht’ moeten leveren. Luis Daal achtte zijn
eigen nederlandstalige gedichten van geringe waarde. Zijn gedichten in het Spaans
zou Engels aanvankelijk niet hebben willen publiceren. Daals ‘Flores Negras’ is
uiteindelijk via Nicolaas Piña in het blad terecht gekomen, in het laatste nummer in
8
1951.
Marugg, De Rooy en Daal, die op eigen verzoek gezamenlijk wachtliepen
(Caracasbaai, Emmastad en Bullenbaai), hadden tijd te over om in de nachtelijke
uren over literatuur te praten en ‘zittend op oliepijpleidingen’ in de maneschijn
gedichten te declameren. In deze jaren begon Marugg, aangemoedigd door de twee
anderen, te schrijven. Op een avond speelde hij Daal een aantal gedichten toe, ‘in
een vlaag van waanzin geschreven’, zo zou Marugg het zelf hebben uitgedrukt.
Daal mocht ermee doen wat hij wilde en aangezien hij ze de moeite waard vond,
8
gaf hij ze aan Engels om ze in De Stoep te publiceren.
Zo debuteerde Marugg in december 1945 in het zesde nummer van de tweede
serie met het gedicht ‘Bezoek’. Van de hem ter hand gestelde gedichten van Marugg
nam Engels er dus maar één op. Wellicht vond hij de rest niet waard om gepubliceerd
te worden. Hij heeft immers gedichten van Marugg geweigerd, zoals deze vertelde:
Chris Engels was er de man niet naar om alles wat je hem aanbood
zonder meer te accepteren en op te nemen in zijn tijdschrift. Dat deed hij
ook niet met mijn gedichten, waarvan hij er verschillende afwees - en met
9
recht. Dit is hem niet altijd in dank afgenomen.
Er zijn geen aanwijzingen dat Marugg op enigerlei wijze persoonlijk bij het tijdschrift
betrokken raakte. ‘Zijn eerste kwatrijnen werden opgenomen zonder dat hij was
gezien,’ zo schreef Engels. Hij voegde daaraan toe dat Marugg dat ongeveer zijn
hele leven wist vol te houden en dat niemand hem op schrijversbijeenkomsten
10
verwachtte. Net zoals Oda Blinder en Charles Corsen ontving Marugg het blad
gratis, toen hij eenmaal meewerkte.
Tot en met het laatste nummer in mei 1951 droeg Marugg twintig gedichten bij,
11
verspreid over vijf nummers. Later zou een selectie daaruit verschijnen in het door
12
Engels samengestelde Stoep-nummer van de Antilliaanse Cahiers. Engels schreef
ook de inleiding bij de verzamelbundel die in 1976 verscheen, Afschuw van licht.
Gedichten 1946-1951. Deze bevatte alle gedichten uit De Stoep in de volgorde
waarin zij daarin waren verschenen, aangevuld met vier nederlandstalige gedichten
13
en drie in het Papiamentu.
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Publieke belangstelling
Opmerkelijk is dat de pers in de jaren dat De Stoep verscheen, de poëzie van Marugg
nooit zo heeft aangevallen en bespot als die van Luc Tournier en Charles Corsen,
terwijl zij daarmee toch vaak op één lijn werd en wordt gesteld. Met name de Lorito
Real van Oscar van Kampen en de rubriek ‘De kleine passaat’ in De passaat, het
maandblad voor employés van de CPIM en CSM, spanden wat dit betreft eind jaren
veertig de kroon. Wellicht speelde het feit dat vooral Tournier zich ook op andere
dan culturele gebieden in de samenleving manifesteerde en profileerde hierbij een
rol.
Voor zover door mij achterhaald, oordelen de recensies in de Amigoe di Curaçao
en de Beurs- en Nieuwsberichten neutraal tot positief over de gedichten van Marugg.
Zijn debuutgedicht werd in de Amigoe van 29 december 1945 als ‘een vreemd
gedicht, dat qua taal wel sterk is’ gekwalificeerd en op 1 oktober 1946 werd ‘Op de
glijbaan’ overgenomen. Het dagblad liet zich soms wel negatief uit over de ‘moderne’
Stoep-poëzie in totaliteit. Op 23 september 1950 werd naar aanleiding van het
jubileumnummer zelfs gesteld, dat alle bijdragen ‘op de stoep van de literatuur
blijven’, waarvoor de belangrijkste reden het irrationele karakter van de gedichten
was:
Omwille van de vrijheid, van de onbelemmerde loop van het
onderbewuste, wordt het verstand aan de dijk gezet in de ‘kunst’ en waar
dit een zonde tegen de realiteit is, is het een echtscheiding tussen kunst
en leven.
De recensent in de Amigoe van 17 mei 1951 pleitte tegen pure klankpoëzie en vóór
meer cerebrale poëzie.
De Beurs van 8 oktober 1946 vond Maruggs gedichten oorspronkelijk. Op 29
september 1950 nam men ‘Rappe grauwe vlinders’ over, ‘omdat het gesproten uit
eigen levenssappen toch weer de tweeslachtigheid en strijd kenmerkt van het
tropenkind, dat onder de invloed komt van de westerse beschaving.’ Aansluitend
concludeerde de recensent dat Maruggs poëzie in vergelijking met die van Blinder
- haar gedichten spreken hem het meest aan - minder muzikaal en hartstochtelijk,
maar meer mediterend, beeldender en hoekiger is. In de Beurs van 13 juni 1951
schreef de recensent, ditmaal het meest bekoord door Marugg, Blinder en Lorca,
het volgende:
Wij geloven niet, dat er aan De Stoep reuzen onder de dichters
medewerken, maar als wij zulk een gedicht als ‘Het verbrande kind was
een dromer’ van Tip Marugg op ons laten inwerken, dat maakt een aantal
beelden en stemmingen in ons wakker en daarom mogen wij het gerust
als POËZIE kenschetsen.
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De thematiek
Al in Maruggs debuutgedicht zijn de motieven aanwezig die in zijn totale oeuvre
14
zullen blijven opduiken: nacht, noodlot en dood/zelfmoord. Hierbij voegen zich al
snel het motief van de vrouw en dat van de erotiek. Alcohol, zo belangrijk in Maruggs
latere romans, is in zijn Stoep-gedichten nog vrijwel afwezig. Dat motief komt alleen
in het eerste van de ‘Twee kwatrijnen’ voor, waar de hemel als een kroeg wordt
15
voorgesteld. De motieven nacht, noodlot, dood, vrouw en erotiek staan niet los
van elkaar, maar gaan allerlei verbindingen aan en vervlechten zich tot een
levensvisie die tamelijk pessimistisch is. Hier zal ik dan ook niet ingaan op de
gedichten afzonderlijk, maar op de thematiek die uit het geheel van zijn bijdragen
valt te distilleren, tevens gebruik makend van elementen die zich in Maruggs romans
zullen manifesteren. De op deze wijze verkregen ‘inhoudelijke poëtica’ kan vervolgens
worden aangewend bij de analyse van individuele gedichten.
De mens is vanaf zijn geboorte gedoemd te sterven en tijdens zijn leven gedoemd
tot eenzaamheid. Het bestaan is uitzichtloos en de ‘ik’ in de gedichten van Marugg
lijdt aan deze ontoereikendheid. De nacht is de enig leefbare tijd, ook al is de dichter
niet opgewassen tegen de confrontatie met zichzelf, die dan kan plaatsvinden (‘Op
de glijbaan’). 's Nachts is er leven en kan de pijn enigszins worden gelenigd:
[wanneer]
de maan en lange sterrenbeelden
instinctieve driften voelen
begint er in mijn borst te gloeien
het smachten naar het evenbeeld,
dan buigen zich de naakte takken
neer tot de oorzaak van mijn pijn
en gieten zilver-zachte handen
olie op mijn gezwollen zijn.
(‘Het verbrande kind was een dromer’)

De dag, het licht, wordt negatief ervaren. De begeerten sterven elke dag weer, de
zon doet de dag verschrompelen tot een grauw geval en de eigen dood zal (hopelijk)
plaatsvinden bij het aanbreken van de dag (in respectievelijk ‘In de straten van
Tepalka’, ‘Het verbrande kind was een dromer’ en ‘Cartomantica’). Of, zoals De
16
Roo het stelt: leven is met nacht (èn zwart), dood met dag (èn blank) verbonden.
Het noodlot krijgt op diverse wijzen gestalte. In ‘Juan de Dios’ staat het in Gods
wetten geschreven. Het manifesteert zich als een Boedhistisch dogma in het
kosmische ‘Karma’, dat ‘ondanks de weemoed en de vereen-
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zaming’ uiteindelijk ‘een geweldige levensaanvaarding’ en daarmee ‘zelfaanvaarding’
16
ademt.
In het gedicht ‘In de straten van Tepalka’, waarin een onwezenlijke droomstad
wordt opgeroepen, belichamen de dobbelstenen brakende vrouwen het noodlot.
Vaker echter betekent de vrouw, beter nog de sexuele vereniging met haar, juist
een poging aan het lot (eenzaamheid èn dood) te ontsnappen. In het genoemde
‘Juan de Dios’ vindt de ‘ik’ verlossing aan ‘haar bruine borsten’. De vrouwen bij wie
verlossing wordt gezocht, zijn gekleurde vrouwen. In het elders in deze bundel
besproken ‘Rappe grauwe vlinders’ voelt de ik-figuur, een ‘tropenkind / met duizend
vragen / in [zijn] borst!’, zich als blanke Curaçaoënaar niet thuis in zijn omgeving en
tracht zichzelf als het ware bij te kleuren. Op psychologisch niveau wordt dus via
(lichamelijke vereniging met) de gekleurde vrouw aansluiting bij het Afro-Caraïbische
bevolkingsdeel gezocht om zo het isolement te doorbreken.
De vrouw kan echter de eenzaamheid niet opheffen en is bovendien vaak een
illusie. Zo wordt in ‘La nuit’ een masturbatiescène verbeeld, waarin de ik-figuur
fantaseert (‘Ook de vrouw / die ik min / is verzonnen’) dat een vrouw hem oraal
bevredigt.
Dat (de liefde van) de vrouw slechts illusie is, wordt bevestigd in ‘Zij’, waar de
vrouw een ‘dwaze droom’ wordt genoemd, die al snel weer vervluchtigt: ‘Haar borsten
werden / rose damp, / haar lichaam / transparante stof’, regels die zowel met
betrekking tot erotiek als met betrekking tot de dood gelezen kunnen worden.
Uiteindelijk sterft in dit gedicht de vrouw bij daglicht, letterlijk of figuurlijk, dat verandert
niet zoveel aan de interpretatie. Het gebeuren is bovendien exemplarisch, het
overkomt de ‘ik’ telkens weer (‘een bleek refrein / waarin Zij zonnig overlijdt’), hetgeen
wordt ondersteund door de hoofdletter in het persoonlijk voornaamwoord, die van
17
een vrouw dè vrouw maakt. De lichamelijke vereniging is echter meer dan een
poging kleurverschillen weg te werken en stijgt uit boven de aansluitingsproblematiek.
Op metafysisch niveau is de geslachtsdaad een poging de dood te slim af te zijn.
Triomfantelijk luidt het dan ook in het tweede van ‘Twee kwatrijnen’:
Ik heb gevaren in uw schoot
en zeeziek van de schommelingen
gelachen om de dommelingen
die bang zijn van de dood.

Als de ‘ik’ de vluchtweg die Eros biedt al vindt, dan blijkt deze naar een afgrond te
leiden. Het lukt uiteindelijk niet de dood via het leven te overwinnen, juist omdat zich
in de vrouwelijke schoot leven èn dood verenigen, zoals het in de laatste strofe van
‘Zij’ luidt: ‘het onmetelijke leven / en d'ondoorgrondelijke dood / verstijfden in haar
schoot.’
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Wat rest dan nog? De gewone dood vóór trachten te zijn door zelfmoord te plegen
zoals dat in ‘Bezoek’ gebeurt. In ‘Verzoeking’ lijkt zo'n poging vroegtijdig te worden
afgebroken en de ambivalentie ten aanzien van de dood krijgt daar gestalte in het
paradoxale beeld van de engelen die het blijspel van zijn ongeluk zingen.

De poëzie van Marugg en het surrealisme
Qua vorm mag de poëzie van Marugg geregeld afwijken van de klassieke versificatie,
zij breekt daarmee niet. Met name de eerste helft van de in De Stoep gepubliceerde
gedichten is tamelijk traditioneel, al zijn prosodische kenmerken als rijm, metrum
en strofenbouw niet altijd tegelijkertijd en in gelijke mate aanwezig. Er is sprake van
een metrisch substraat, ondanks een variërend aantal lettergrepen per regel, van
min of meer regelmatige strofenbouw en van eindrijm (vaak in de vorm van halfrijm),
zij het dat dit zelden aan de geijkte schema's is gebonden. Syntactische structuren
blijven gehandhaafd.
Vanaf het jubileumnummer in september 1950 worden de gedichten wat vrijer,
de versregels gemiddeld wat korter (typerend voor veel poëzie van de Antillianen
in De Stoep) en worden soms geen hoofdletters gebruikt. Overigens zegt dit niets
over een eventuele poëticale ontwikkeling: de volgorde waarin de gedichten zijn
gepubliceerd, is niet noodzakelijk dezelfde als die waarin ze zijn geschreven. Het
laatste titelloze gedicht is bijvoorbeeld weer zeer traditioneel.
Minder traditioneel is de beeldspraak in Maruggs gedichten: semantische
associaties nemen veelal de plaats in van klassieke vergelijkingen en metaforen.
Daarnaast valt een voorkeur op voor bepaalde kleuren (blauw en rood) en voor
synesthesieën. De beelden aan de oppervlakte zijn, net als in de gedichten van
Corsen, geregeld ontleend aan het Curaçaose landschap: harde rotsen, een
verschroeiende ‘cactus zon’, (avond)wind en koraal.
Door de vele associaties wordt de poëzie van Maruggs vaak als surrealistisch
18
betiteld. De laatste jaren zijn sommige critici daarin echter wat voorzichtiger
geworden. Zo laat Heuvel, die herhaaldelijk over Marugg geschreven en gesproken
heeft, zich in zijn bijdrage aan het Kritisch Literatuur Lexicon (februari 1987),
gematigder over het veronderstelde surrealisme in Maruggs poëzie uit dan eerder
in Autonoom. Luidde het daar nog dat Marugg stèrk door het surrealisme is beïnvloed
(met het ‘argument’ dat het ene gedicht al duisterder is dan het andere), in het
18
Lexicon stelt hij dat elementen van het surrealisme duidelijk aanwezig zijn. Ook in
het liëren aan Nederlandse stromingen is Heuvel overigens behoedzamer gewor-
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den, waarschijnlijk als gevolg van de tendens Antilliaanse literatuur in Caraïbisch
perspectief te zien. Hij spreekt niet meer van ‘een zekere overeenkomst [...] met
Marsman, wiens kosmisch levensgevoel en mortalisme in de gedichten van Tip
Marugg steeds terugkeren’, zoals in Kristòf, maar van elementen van het kosmisch
expressionisme die ‘niet per se in relatie met Nederlandse auteurs’ staan.
Heuvel verwijst ook naar Debrot, die in zijn bijdrage aan het Cultureel mozaïek
van de Nederlandse Antillen Marugg samen met Luc Tournier, Charles Corsen en
Oda Blinder onderbrengt bij het ‘ultraïsmo’: een Zuidamerikaanse karakterisering
voor literaire uitingen ‘die op enigszins geprononceerde wijze de conventionele
barrières doorbreken.’ Het ultraïsme heeft volgens Debrot aanknopingspunten met
het Europese expressionisme en surrealisme of ‘het Mexicaanse “estridentismo”
(de literatuur van de snerpende uitingsvormen)’, waarmee het echter niet
geïdentificeerd kan worden. Ook Debrot bracht eerder in zijn zich in de loop der
jaren wijzigende overzicht van de Antilliaanse literatuur Marugg onder bij een
19
veronderstelde surrealistische groep in De Stoep.
Er is echter méér nodig dan het voorkomen van associaties om met recht van
surrealisme te kunnen spreken.
Het surrealisme kan worden omschreven als een geesteshouding waarbij wordt
gestreefd naar bevrijding uit het keurslijf van ratio en logica om zo een hogere
werkelijkheid (sur-realité) te bereiken. Deze sur-realiteit kan op verschillende
manieren worden bereikt, onder andere door de verbeelding, de droom of het
onbewuste vrijelijk aan het woord laten. In dit verband ligt de inspiratie door de
theorieën van Freud voor de hand.
Het surrealisme is dus niet slechts een kunstrichting, maar een geestesgesteldheid,
20
wat zowel Bigsby als Drijkoningen benadrukt. Het was de surrealisten evenmin te
doen om een artistieke revolutie, maar om een nieuwe, revolutionaire levenspraktijk.
De technieken van de surrealisten moeten niet, zoals nogal eens gebeurt, worden
verward met het doel dat zij nastreefden.
Eén van die technieken is de in de begintijd van het surrealisme zo centrale
‘écriture automatique’. Daarbij noteert de schrijver passief, als een instrument, wat
in hem opborrelt, zonder verstandelijke interventie: ‘hij luistert naar de taal die in
21
hem gesproken wordt, naar “la dictée de la pensée”.’
Een ander procédé is dat van ‘het woordenspel, waarbij taalgegevens zelf als
uitgangspunt dienen en semantisch ontkoppeld worden.’ Taal functioneert dan niet
meer als expressie- of communicatiemiddel, maar wordt doel op zichzelf: ‘het talige
kunstobject verwijst niet meer naar buitentalige werkelijkheden, maar bouwt zijn
eigen, esthetische, werkelijk-
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heid op.’ ‘Les mots font l'amour,’ aldus Breton zelf: taal is productief en genereert
22
haar eigen betekenissen. Daarbij liet de schrijver vaak veel over aan het toeval.
Dit zien we bijvoorbeeld in allerlei taalspelletjes, waarbij de mogelijkheid van controle
door het bewustzijn kan worden uitgeschakeld. Bekend werd vooral het woordspel
‘le cadavre exquis’, een vorm van collectief automatisme.
Weer andere methoden zijn die waarbij verslag wordt gedaan van dromen (daarbij
is het taalgebruik wel referentieel en zeer precies) en van uitingen van personen
die in trance verkeren.
Nu was het niet Maruggs bedoeling via zijn gedichten een hogere werkelijkheid
te bereiken. Zijn poëzie is een weergave van persoonlijke ervaringen en visie. Zijn
gedichten staan dus in een ‘mimetische’ relatie tot de werkelijkheid, hetgeen moeilijk
met surrealistische principes te verenigen is. Taal heeft bij Marugg dan ook duidelijk
een verwijzende functie.
Hoewel de automatisch geschreven teksten achteraf toch enigszins gecorrigeerd
werden, zoals Breton later toegaf, en Maruggs gedichten anderzijds wellicht niet
zuiver rationeel tot stand zijn gekomen, zijn ze tè gestructureerd om zelfs maar in
23
overweging te nemen dat zij automatisch geproduceerd zouden zijn.
Ondanks het feit dat Drijkoningen stelt dat het surrealisme een open structuur
had, waardoor het een eindeloze reeks variaties kende, beantwoordt Maruggs poëzie
24
aan geen van de distinctieve kenmerken die Drijkoningen van die structuur geeft.
Marugg maakte zeer zeker geen deel uit van een collectief, dat ook een sociale
revolutie beoogde. Van cultivering van het onbewuste is geen sprake, noch van
taalexperimenten zoals de surrealisten die uitvoerden. Ten onrechte wordt de
aanwezigheid van ‘duistere’ associaties en een enkel droomachtig gedicht
geïnterpreteerd als zijnde surrealistisch.
Bovendien valt er nog wat anders af te dingen op die zogenaamde duistere,
surrealistische associaties. Ten eerste, wanneer men enigszins vertrouwd is geraakt
met Maruggs ‘poëtisch paradigma’, blijken de gedichten heel wat minder duister en
ontoegankelijk dan ze aanvankelijk leken.
Ten tweede wordt de ontoegankelijkheid soms veroorzaakt door verwijzingen in
de gedichten die voor een niet-Curaçaos publiek moeilijk(er) te duiden zijn. Marugg
brengt namelijk niet alleen een couleur locale (in de positieve zin van het woord) in
zijn gedichten aan, ook een gedeelte van zijn thematiek is wezenlijk met zijn eiland
verbonden. Het gedicht ‘Bezoek’ is weliswaar zeker niet onbegrijpelijk zonder de
wetenschap dat ‘bishíta’ ook doodsaankondiging kan betekenen, maar het krijgt
25
daardoor wel een extra dimensie. Hetzelfde geldt voor het beeld aan het slot van
‘Be-
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zoek’ (‘stapte door het zout’). Dat krijgt een speciale lading door de betekenis in het
volksgeloof: na ongewenst bezoek strooit men zout over de drempel opdat het
bezoek niet meer terugkeert.
Voor het begrijpen van ‘Rappe grauwe vlinders’ is Curaçaose voorkennis van
essentiëler belang. In de regels ‘Zullen ooit de paarse geuren / die branden uit het
aloë-sap / mij de krachten kunnen geven / voor het bouwen van mijn rieten dak?’
stelt de ‘ik’ zich de vraag of hij er ooit in zal slagen zich een autochtoon huis te
bouwen èn een gezin te stichten. Sleutel hierbij is - en hierin volgen wij Oversteegen
- het aloë-sap, dat vroeger op het platteland werd gebruikt als bindmiddel in de verf
26
waarmee men de muren van de huizen verfde. Aloë werd tevens gebruikt als
potentieverhogend middel: vandaar de extra betekenis ‘een gezin stichten’. Op deze
wijze brengt de beeldspraak ons bij een belangrijk aspect van Maruggs thematiek,
namelijk de poging aansluiting te vinden bij het gekleurde bevolkingsdeel. Dit motief,
dat in zijn latere romans terugkeert, treffen we ook aan bij de twee andere
‘protestant-blanku’ auteurs, Debrot en Van Leeuwen. Het kan in verband worden
gebracht met de gewijzigde positie van deze groep in de samenleving als gevolg
van de economische en sociaalculturele verschuivingen die de komst van de
27
olieraffinaderij met zich meebracht.
Opname van gedichten met voor een niet-Antilliaans publiek minder toegankelijke
verwijzingen kan duiden op een koerswijziging van De Stoep, in die zin dat men
28
zich geleidelijk op een ander, autochtoon publiek ging richten. Het is echter de
vraag of dit een bewuste en principiële keuze is geweest of slechts door de
gewijzigde omstandigheden werd ingegeven. Een vraag die ook kan worden gesteld
met betrekking tot het na de oorlog groeiend aantal bijdragen van Curaçaoënaars
in het blad. Immers, met het einde van de oorlog kwam de functie van De Stoep als
vrije spreekbuis voor Nederlandse auteurs in de diaspora te vervallen en was de
redactie in toenemende mate afhankelijk van zowel lokaal literair talent als publiek.
Overigens willen dergelijke vragen niets afdoen aan de stimulerende functie van
het tijdschrift en de motor daarachter, Chris Engels, voor Antilliaanse auteurs. Een
zeker Antillianiseringsproces, zowel kwantitatief als kwalitatief, is evenmin te
ontkennen.
Niet alleen Marugg werd en wordt vaak in het surrealistische hoekje gezet. In
contemporaine en retrospectieve besprekingen van De Stoep en auteurs daarin
worden Luc Tournier - die dan vaak tot het grote voorbeeld wordt gebombardeerd
-, Oda Blinder, Tip Marugg en Charles Corsen bij elkaar geplaatst. Vervolgens
worden zij dan gezamenlijk van het etiket surrealisme, expressionisme,
existentialisme of experimentalisme voorzien. De gedichten van deze auteurs mogen
zich dan in formeel opzicht onder-
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scheiden van die van de meeste Nederlanders in het blad (die zijn veel
conventioneler), dit betekent nog niet dat zij onder één noemer kunnen worden
gebracht. De intimiteitspoëzie van Oda Blinder is bijvoorbeeld allerminst surrealistisch
of experimenteel. Wellicht kan iets gemeenschappelijks aan het licht worden
gebracht, maar daartoe zullen de gedichten van Tournier, Blinder, Marugg en Corsen
29
eerst nauwkeurig moeten worden geanalyseerd en met elkaar worden vergeleken.
Men wist blijkbaar niet altijd even goed raad met hun werk en trachtte het dan in
bestaande kaders in te passen. In sommige gevallen - met name in bijdragen aan
encyclopedieën - is het inlijven bij bekende, veelal Europese stromingen te wijten
aan het feit dat men eenvoudigweg, zonder het aan het tijdschrift en aan de gedichten
te toetsen, overneemt wat voorgangers hebben beweerd. De diverse vlaggen kunnen
echter geen van alle de lading dekken en gaan bovendien, wanneer zij genoemde
dichters als groep betreffen, voorbij aan de eigenheid van elk van hen.
Dit geldt zeker voor de uitzonderlijke gedichten van Tip Marugg. Het is maar goed
dat Luis Daal niet werd afgeschrikt door de ‘vlaag van waanzin’ waarin ze zouden
zijn geschreven.
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Igma van Putte-De Windt
Tip Marugg:
Dichter dichterbij in Papiamentu?
Waarom heeft Tip Marugg zo weinig gedichten (ik ben er slechts 14 tegengekomen)
in het Papiamentu gepubliceerd? Dat is een vraag die (hem) veel eerder gesteld
had moeten worden omdat zijn Papiamentu gedichten, naar mijn mening minder
dan de Nederlandstalige, een beroep doen op het interpretatieve vermogen van de
lezer. Ik wil hier duidelijk maken dat zijn lezers veel hebben moeten missen doordat
hij zich niet vaker van het Papiamentu bediend heeft in zijn poëzie.
Als uitgangspunt dienden de gedichten die verschenen in:
Afschuw van licht: gedichten 1946-1951 Rotterdam: Flamboyant/P 1976,
samengesteld door Andries van der Wal en Daphne van Schendel-Labega.
Tirade jg. 20, nr. 215-216, blz. 327-329, 1976
‘kleine voetstappen’
‘wanneer nachtstenen vallen op het dak’
‘ik had vandaag veel aanloop’
‘het uur is daar’
‘zoonlief, ik heb je jeugd een jobsgezicht gegeven’
Kristòf, IV-1, 1977:
‘ora lusnan cende den punda’
‘nubianan di tur diasabra anochi’
‘esun q'a yama ayó sin bai’
‘no tabatin palabra’
‘den lus enfermiso di luna’
Vijf van de tien gedichten (de overige vijf verschenen in Kristòf, zie boven), die Enid
Hollander Merkies op muziek zette en ten gehore bracht onder de titel:
Riba ala di shinishi... Dies poema di Tip Marugg poné riba músika i kantá pa Enid
Hollander Merkies.
‘shelu un bulto pretu’
‘piskadó ku reda bashí’
‘tur tristesa di mundu’
‘b'a yeaga di mata un para?’
‘den tempu di awaseru’
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en de twee gedichten die verschenen in:
Ñapa, 31 mei 1985
‘pa mi mira mi isla bashí’
‘de lilith’

Maruggs Nederlands- en Papiamentstalige poëzie
De overeenkomsten tussen Maruggs Papiaments- en Nederlandstalige poëzie die
ik hieronder samenvat, zijn eerder gesignaleerd voor zijn Nederlandstalige werk. In
zijn poëzie in het Papiamentu en in het Nederlands overheerst een pessimistische
levensvisie. Zowel in het verleden als in het heden en de toekomst is er sprake van
droefenis, pijn, angst en wanhoop. De aantrekkingskracht die het donker op hem
heeft, de nacht, het zwarte in de natuur niet alleen als contrast voor de dag maar
ook als contrast voor blank, is opvallend. Uit zijn poëzie blijkt ook dat hij aan het lot,
vaak het noodlot, een belangrijke rol toekent in het leven. Hij geeft blijk van een
zeer persoonlijke verhouding tot God en zijn kritiek op de religie verwoordt hij ironisch.
De toespelingen op seksuele relaties en momenten zijn heel subtiel, bijna vaag.
In een aantal gedichten verwijst hij zijdelings, bijna achteloos, naar zijn drankgebruik.
Aangezien deze punten bekend zijn volsta ik met ze te noemen zonder ze te
illustreren met fragmenten van gedichten.

Thematiek
In de meeste Papiaments- en Nederlandstalige gedichten spelen angst, verdriet,
pijn, wanhoop, onheilsverwachting en uitzichtloosheid in het leven van de auteur
een belangrijke rol. Slechts in het gedicht ‘Moment embryoné’ geeft Marugg expliciet
aan dat hij vertrouwen heeft in de toekomst, en klinkt de hoop door dat er uit zijn
woorden iets zuivers kan voortkomen:

Moment embryoné
Aleluja b'a kanta
i b'a zoja den
scochi di angel
pero for di e ruina
ku bo a laga
atras
lo mi lanta.

Moment embryoné
Halleluja zong je
gewiegd in
d'engelenschoot
maar uit de ruïne
die je achterliet
zal ik
verrijzen.
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Si bo man habri
i mi kuri bai
buskando piedat,
maske kibrá,
mi sanger lo kwaga
i maldishoná
mi eksistensha shushi.
Mi tin miedu
p'un straño
no pasa ranka
un strea
for di e agonia
di mi
harí di morto.
Te Deum mi n'por kanta.
Ma mi alma por brota
hasi imagen
di Dios parse
den vibrashon
di mi
palabranan.
Als je hand zich opent
en ik wegren
op zoek naar mededogen,
zal mijn bloed,
schoon gebroken, stollen
en verdoemen
mijn smerige bestaan.
Ik ben bang
dat een vreemde
langs zal komen
en een ster rukken
uit de doodsgrijns
van mijn
stervensuur.
Te Deum kan ik niet zingen
Maar mijn ziel kan
Gods beeld
oproepen
in het vibrato
van mijn
woorden.

In tegenstelling tot zijn Papiamentu poëzie waarin Marugg, met uitzondering van
bovenstaand gedicht, over zijn zwartgalligheid en angsten spreekt, hebben zijn
Nederlandstalige gedichten ook andere onderwerpen. Er zijn gedichten waarin hij
filosofeert over het ouder worden (in het gedicht ‘Oud worden’), over de plaats van
de mens in de natuur volgens het Boeddhistisch dogma (‘Karma’); er is een
raadselachtig, niet pessimistisch aandoend gedicht, (‘Blauwe jongen’), en één over
een plotseling geluksgevoel dat hem bevangt in de natuur (‘Cartomantica’) en het
gedicht waarin hij het over de ‘Zij’ heeft die gestorven is. De raciale situatie op de
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Antillen wordt in drie Nederlandstalige gedichten aangeroerd: ‘Juan de Dios’, ‘Rappe
grauwe vlinders’ en ‘de lilith’.
Een ander thema dat ook in een aantal Nederlandstalige gedichten die in Tirade
verschenen voorkomt, is een gepreoccupeerdheid met kinderen, het gemis van een
zoon die hij zich droomt. Is het een Unamuno-achtige hunkering, is het een proces
van ouder worden, naar voortleven in zijn nageslacht? En moeten we dit nageslacht
interpreteren als zoons van vlees en bloed of als letterkundige producten?
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Dit laatste thema kenmerkt zijn poëzie van de laatste jaren. In een Papiamentu
gedicht (Napa, mei 1985), verwijst hij naar een kind, maar in tegenstelling tot de
Tirade gedichten (1976) noemt hij dat land niet het zijne, het is het kind van de hoer
die lijkt op de zwangere madonna.
pa mira mi isla bashi
m'a drenta e úniko kas
den punda
bon kañá
e muhé dominikanu
ku wowo di muhé
a pone mi pensa
riba e birgen ku barika
mi n'por a kòrda mi nòmber
ken mi tá
ni ken mi ke tá
solamente
un hòmber i un puta
i yu di e birgen
huntu ku nan
om mijn lege eiland te kunnen
zien
betrad ik het enige huis in
punda
ladderzat
de Dominikaase
met haar vrouwenogen
deed me denken
aan de zwangere maagd
ik wist mijn naam niet meer
niet wie ik was
noch wie ik wilde zijn
slechts
een man en een hoer
en het kind van de maagd
tussen hen in

In niet minder dan vier van de vijf Tirade gedichten verwijst hij in meer of minder
duidelijke termen naar nageslacht.
Hij hoort ‘kleine voetstappen / in de leegte van de nachten’ en noemt zich de
‘pedofiele vader’. In ‘wanneer nachtstenen vallen op het dak’: ‘angstkoost mijn
dronken mannenhand / het verzonnen dunne lijfje / van de zoon aan mijn zijde’. Het
gedicht ‘Ik had vannacht veel aanloop’ spreekt over: ‘voorkinderen vol onbezonnen
hoop / aangeijld uit verholen ballingsoorden’. Ook het sonnet: ‘zoonlief, ik heb je
jeugd een jobsgezicht gegeven’ richt zich tot de denkbeeldige zoon uit zijn nachtelijke
roes, maar als de ochtend aanbreekt weet hij: ‘tegen dit vaderschap ben ik niet
opgewassen’.
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Verwijzing naar het eiland
In de gedichten in het Papiamentu plaatst Marugg zijn ‘spleen’ tegen de achtergrond
van het eiland Curaçao. Hij gebruikt beelden en gewoonten van Curaçao om zijn
sombere gevoelens, gedachten en angsten duidelijk te maken.
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Hij noemt weliswaar maar in twee gedichten een locatie: Punda, maar de beelden
zijn zo duidelijk herkenbaar Antilliaans dat een naam overbodig is. Laten we er
enkele bekijken:
ora lusnan cende den punda
e ta aparecé
su lomba sangrá di dia
cria pus haña casca pretu
e ta aparecé
su mannan ta limpi
puru su curasón
ma e tin miedu di polis
nan tin cachónan qu por hole
picá drumí den sanger di
hende
(uit: ‘ora lusnan cende den punda’)
wanneer de lichten aangaan in
punda
komt hij tevoorschijn
zijn rug rauw van de dag
etterwonden vol zwarte korsten
komt hij tevoorschijn
zijn handen zijn schoon
zuiver is zijn hart
maar hij is bang voor de politie
ze hebben honden die ruiken
bij wie de zonde in het bloed
zit
pa mi mira mi isla bashí
m'a drenta e úniko kas den
punda
bon kañá
(uit: ‘pa mi mira mi isla bashi’)
om mijn lege eiland te kunnen
zien
betrad ik het enige huis in
punda
ladderzat

Waarom Punda? Kan het zijn dat de nadruk moet vallen op de smalle straatjes en
steegjes waar je je kunt verstoppen als de ‘outcast’ uit het eerste gedicht en waar
een dronken man meer of minder niet opvalt?
flor kòrá di flamboyan
ta sangra sin fin
infrou ku pata di sumpiña
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ta habri herida bieu
(uit: ‘Shelu un bulto pretu’)
niet te stelpen het bloed
van de rode flamboyantbloem
cactussen met hoeven vol
stekels
openen oude wonden

Als de flamboyantboom goed in bloei staat lijken de bloedrode bloemen in een
stroom naar beneden te schuiven. En iedereen weet hoe pijnlijk het contact met de
cactussoort infrou is.
piskadó ku reda bashí
plantadó ku tera seku
(uit: ‘Piskadó ku reda bashí’)
visser met je lege netten
zaaier in droge grond
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Dat de vissers niet zo'n rooskleurig bestaan hebben is bekend en eveneens dat de
grond op het eiland droog is.
isla muchu pèrtá
barankanan na kosta
a blokia tur salida
(uit: ‘No tabatin palabra’)
het eiland te nauw
de rotsen langs de kusten
blokkeerden elke uitweg

De beperkingen van het eiland, Curaçao, worden geaccentueerd door de concrete
rotsen als muren die de weg naar de vrijheid versperren. Hier vormen de rotsen de
begrenzing van het eiland, een barrière die zo indringend is dat in het gedicht ‘den
lus enfermiso di luna’ ook de zee als tweede versperring genoemd wordt.
Den tempu di awaseru
roinan ta papia
poko-poko
ku palabranan di skuma
ansha ta kria forsa
miedu ta sigui bona
alma ta stòp di spera
yerba malu ta sigui krese
den e kas muchu grandi
riba e kama muchu friu
for di masha leu
ta bin e sombra bieu
Dios a kita koriente
mundu ta sin lus
Kalvari no tin krus.
Ken ta kana den skur?
Ken ta zeilu sin rumbo?
Ken ta amigu di bich'i kandela?
Ken ta tende konteo final
di Dios òf di rèfri di boxeo?
(uit: ‘Den tempu di awaseru’)
In de regentijd
spreken de greppels
met trage stem
woorden van schuim
hunkering baart kracht
angst grijpt om zich heen
wanhoop bevangt de ziel
het onkruid schiet omhoog
in het te grote huis
op het te koude bed
strijkt van heel ver
de oude schaduw neer
God heeft de stroom
afgesneden
de wereld zit zonder licht
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op Calvarië staat geen kruis.
Wie loopt daar in het donker?
Wie zwalkt er doelloos rond?
Wie heeft de glimworm tot
vriend?
Wie hoort de laatste telling
van God of de boksarbiter?

Het beeld van de verfrissing, verlossing brengende regen contrasteert met dat van
de angst en de wanhoop die groter worden. Sombere schaduwen uit het verleden
sluipen naderbij en heel die pessimistische visie op de toekomst culmineert in het
verschijnen van een ‘zwart gat’, de nacht of totale wanhoop: God heeft het licht
afgesneden / de wereld zit zonder licht. En nog sterker: de ontkenning van onze
verlossing door de dood van Christus aan het kruis: op Calvarië staat geen kruis.
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Duidelijke verwijzingen naar concrete Curaçaose beelden komen in de
Nederlandstalige gedichten zelden voor.
In ‘De cactusdoorns steken niet’ gebruikt Marugg de gebogen cactus waarvan
de doorns niet steken, om aan te geven dat er iets ontbreekt in het leven van de
zwarte bevolking, datgene wat het leven iets pittigs geeft: ‘alle liefde is verslapt’ en
‘de ziel verkoeld’. De invloed van de missie wordt als oorzaak geïnsinueerd van
deze verarming van het uitbundige leven. In dat ‘mistroostige missieland’ is zelfs
de zon dof geworden. De ‘hagelkorrels’ staan wellicht voor de kilheid van gevoelens
van de Europeaan:
de cactusdoorns steken niet
alle liefde is verslapt
de strakke groene zuilen
zijn door de wind gebogen
in het negerlied dat zong
van mensen en van dieren
is de ziel verkoeld
er zijn hagelkorrels aan de bomen
door een mistroostig missieland
loop ik in de doffe zon
de cactusdoorns steken niet
er zijn hagelkorrels aan de bomen

Verwijzing naar situaties die kenmerkend zijn voor het eiland
Niet alleen beelden, maar ook gebruiken en volksgeloof, kenmerkend voor de Antillen
komen in de Papiamentstalige gedichten voor. In ‘Piskadó ku reda bashí’ komen
we tegen:
den skur tin kos ta kana
maldishon lo kai ku serena
in het donker waart iets rond
de vloek valt met de
avondschemer

Het niet nader gedefinieerde ‘kos’ kunnen we in het donker tegenkomen en iedere
Antilliaan weet dat het kwaad in de zin heeft. Voorts is het geloof dat de
avondschemer onheil kan brengen er de oorzaak van dat men tegen zes uur de
lichten in huis ontsteekt om de kwade geesten buiten te houden.
In ‘No tabatin palabra’ verwijzen de volgende regels naar het bekende volksgeloof,
de angst dat een spiegel de bliksem aan zal trekken:
welik! tapa spiel!
't weerlicht! spiegels bedekken
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Het volgende gedicht geeft een aantal handelwijzen in paradoxaal verband weer.
B'a yega di mata un para?
B'a yega di trapa un flor?
B'a wak den spil weta mancha
kòrá?
B'a habri prison duna piká
libertat?
B'a paga tur lus na momentu
di mira?
Bo mannan a tembla na ora di
bringa?
B'a parti limosna sin habri bo
man?
B'a sensia bo kas pa bondat
keda afó?
B'a huma sigaría kandela
p'aden?
Bo mihó amigu ta e bòter na
mitar?
Anto resa ku wowo será
pa bo no sa kiko bo ta haña
pa bo no mira e flor artifisial
e para na sanger ku ala frusá
Heb je wel eens een vogel
gedood?
Heb je wel eens een bloem
vertrapt?
Heb je in de spiegel rode
vlekken gezien?
Heb je de zonde uit de
gevangenis bevrijd?
Heb je alle lichten gedoofd
toen je had moeten kijken?
Trilden je handen toen je had
moeten vechten?
Heb je een aalmoes gegeven
met gesloten vuist?
Heb je wierook gebrand om de
deugd weg te houden?
Heb je sigaretten gerookt met
het brandende eind in je mond?
Is je beste vriend de halflege
fles?
Bid dan met gesloten ogen
om niet te weten wat je krijgt
om niet de kunstbloem te
moeten zien
de bloedende vogel, zijn
vleugels verroest.
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Het Antilliaanse gebruik om in huis wierook te branden gebeurt juist om het onheil
buiten de deur te houden, niet het goede. En op de Antillen zijn sommige mensen,
vooral ouderen, gewoon sigaretten met het brandende eind in de mond te roken.
Werd hier een situatie die op de Antillen vrij gewoon is, maar die elders vreemd
wordt gevonden juist in deze context gebruikt om het merkwaardige, raadselachtige
karakter (zie ‘den lus enfermiso di luna’) van het eiland te accentueren?
De situaties worden van niet gewoon (de eerste twee regels) abnormaal. Vanaf
‘Heb je in de Spiegel rode vlekken gezien?’ volgen situaties die eigenlijk niet kunnen,
niet gebruikelijk zijn of het omgekeerde zijn van wat gebruikelijk is. In de spiegel zie
je doorgaans zwarte of donkere vlekken van het weer, de zonde wordt gewoonlijk
opgeborgen in de gevangenis en niet bevrijd, als je moet kijken doe je het licht aan,
wanneer je moet vech-
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ten moet je juist niet nerveus zijn en aalmoezen kun je letterlijk alleen maar uitdelen
met open hand.
Er valt bovendien een lijn waar te nemen die steeds dichterbij komt tot hij naar
de auteur zelf wijst. Eerst twee handelingen die niet direct goedgekeurd worden,
maar die toch niet als raar worden gezien en die in de rest van de wereld, buiten
het eiland, ook kunnen voorkomen.
De situaties worden steeds merkwaardiger en onzinniger, maar nog steeds niet
per sé gericht op het eiland.
Dan bakent Marugg de ruimte af met het eiland wanneer hij verwijst naar de
gebruiken waarbij hij voor de eerste een foutieve uitleg geeft en de tweede weergeeft
zoals het is aangezien hij toch niet detoneert met de rest.
Pas dan heeft hij het over zichzelf en in deze context mogen we wel de conclusie
trekken dat hij zijn liefde voor de drank zelf ook ziet als iets abnormaals.
Slechts in drie Nederlandstalige gedichten komen verwijzingen voor naar
Antilliaanse situaties. In ‘Juan de Dios’, ‘Rappe grauwe vlinders’ en ‘de lilith’ worden
de raciale verhoudingen op het eiland aangeroerd. Uit het eerste gedicht zou men
kunnen opmaken dat Marugg een voorkeur heeft voor bruine vrouwen en met hen
gemeen heeft dat ze, althans vroeger, beide aan de rand van de gegoede
maatschappij stonden, ‘de afgrond die ons samenbond’:
...
Maar de Tercerone die op wraak zon
en zich met hart en ziel verzette,
stoorde zich aan geen gebod.
Tot ook mijn mannenhand, sterk en koud,
zoals een schip, volbeladen,
binnengeloodst in veilige haven,
verlossing aan bruine borsten vond.
Ik steeg toen met haar adem
en kon mij gulzig laven
in de afgrond die ons samenbond.

Uit het tweede gedicht blijkt duidelijk dat er sprake is van een conflict in verband
met de plaats die Marugg, afkomstig uit een blanke familie, heeft in een multiraciale
maatschappij die overwegend zwart is. De donkere vrouwen (zwarte rozen) trekken
hem aan, maar de kleurbarrière die 's nachts wegvalt is er overdag altijd. Ook
identificatie met de zwarte bevolkingsgroep via levenswijze: ‘... het bouwen van mijn
rieten dak?’ is een grote vraag.
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...
zo zoek ik dan naar zwarte rozen
die leeg en ijl als de voze
cactuswieg waarin wij liggen
niet bij machte zijn
het melkachtig vlees te kleuren.
zullen ooit de paarse geuren
die branden uit het aloë-sap
mij de krachten kunnen geven
voor het bouwen van mijn rieten dak?
Geef mij vannacht je zwarte liefde
want morgen vaart mijn schip van haat
Morgen vaart mijn schip van liefde
mijn schip met blank gelaat.

Waar in ‘de lilith’ zijn begaanheid blijkt met hoeren en hun aftakeling na intens
gebruik verwijst hij en passant naar de praktijken van slavenhouders jegens zwarte
slavinnen.
in haar eeuwige wake paart zij
met pindaspinnen en schorpioenen
teelt demonen in het ontzettende puin
van wat een arduinen landhuis was
waarin een krijtwitte man
negerinnen gulzig ontmaagde ...

Ook in ‘Mijn hersens zijn van rood koraal’ zon men vaag de Antilliaanse situatie
kunnen zien: de moeder als centrale figuur in het gezin die probeert de kinderen in
het geloof op te voeden, met vooral het accent op de zede en de angst voor hel en
verdoemenis. Maar al deze overwegingen zijn natuurlijk ook van toepassing op
andere maatschappijen.
mijn hersens zijn van rood koraal
een web van wrange zweren;
de moeder krijst gebarentaal
en tracht mij te bekeren.
de hemel is een blauwe kloof
met franje voor de zede;
zolang men nog in hel gelooft
blijft alles pais en vrede
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Het gedicht ‘Het feest’ gaat weliswaar ook over een specifieke Antilliaanse
gebeurtenis: het 140-jarig bestaan van de Drukkerij de Curaçaose Courant, maar
zegt verder niets over de Antillen als zodanig.

Stijl
In het Papiamentu schrijft Marugg spontaner, directer, minder surrealistisch dan
wanneer hij het Nederlands hanteert.
Ter illustratie een van de gedichten die in Kristòf verschenen. Hier wordt de
uitzichtloze situatie getekend waarin iemand zich bevindt en bovendien welke
handeling hij overweegt: ‘de dichtstbijzijnde telefoonpaal / in de vorm van een kruis’
duidt op zelfmoordgevoelens. Een van de meest wanhopige gedichten waar de
hoofdpersoon alle hoop heeft opgegeven:
esun q'a yama ayó sin bai
esun cu wowonan sin soño
esun qu tabatin purá
esun morto cansá
qu n'e momentu más pisá
burachi di doló
a mancha cu sodó
perfume di su curpa canfuñá
e pal'i lus mas cerca
den forma di un crus
ya n'tin hende pa tend'é:
su gritunan ta nòms
soledad ta su conblés
esun flacu
slingu
heers
qu no ta busca mas
wie afscheid nam en niet
vertrok
wie met slapeloze ogen
wie gehaast
wie dodelijk vermoeid
in zijn zwaarste ogenblik
dronken van pijn
met zweet bevuilde
de geur van zijn aftandse lijf
de dichtstbijzijnde telefoonpaal
in de vorm van een kruis
er is geen mens meer die hem
hoort
zijn kreten zijn verstomd
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hij hokt met eenzaamheid
wie vermagerd
links
hees
het zoeken staakte

In zijn Nederlandstalige gedichten schrijft Marugg afstandelijker over zijn angsten
en problemen dan in zijn Papiamentu gedichten. Zijn taalgebruik is minder direct.
De symboliek en de surrealistische beelden komen veelvuldiger voor.
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Vergelijken we zijn gevoelens en gedachten, geïnspireerd door het maanlicht, in
het Nederlands en het Papiamentu:

In de straten van Tepalka
De lichtgroene maan
blinkt
op dit verplichte zwijgen;
geen zucht verbreekt de aureool
die ik om uw lichaam vlocht.
Witte vlokken
zwemmen in mijn ziel
naar het schuim in de lach der sterren
en voegen zich bij de begeerten
die elke dag weer sterven.
Schaduwen schuiven.
Een lichtstraal
brandt tot op mijn huid.
In de straten van Tepalka
braken vrouwen dobbelstenen.

en:
den lus enfermiso di luna
colónan di mi isla a bai
sin consuelo sombra ta cai
riba suela qu no por duna
cargá cu pesonan di anochi
tera rondoná pa lamán
ya no por conta riba mañan
q'a sera porta di tur scochi
cu curasón kla pa mata
mi ta sigui soña y rei
un isla qu tabat'ey
cosnan qu por tabata
in het ziekelijke maanlicht
verdwenen de kleuren van mijn
eiland
troosteloos vallen schaduwen
op grond die niets produceert
gebukt onder de lasten van de
nacht
kan dit land door zee omgeven
al niet meer rekenen op
morgen
die elke schoot vergrendeld
heeft
met moordlust in het hart
blijf ik dromen van het raadsel
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eiland dat eens was
wat had kunnen zijn
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In het Nederlandse gedicht is de fictieve stad Tepalka de plaats van handeling terwijl
in het Papiamentu gedicht Curaçao dat is. De keuze voor een fictieve locatie schept
al afstand.
Het Nederlandse gedicht gebruikt een surrealistisch beeld: ‘witte vlokken /
zwemmen in mijn ziel / naar het schuim in de lach der sterren’ waardoor men vaag
aanvoelt dat er iets van hunkering naar het geluk in zit. En de laatste twee regels
laten aanvoelen dat het lot het leven bepaalt.
Het Papiamentu-gedicht heeft het concreet over de gebreken van het eiland:
grond die niets produceert, toekomst zonder hoop, concreet gemaakt door de
afgrendeling door de zee. En de kritiek op het eiland is ook duidelijk verwoord:
woede over wat voor hem onbegrijpelijk is van het eiland en over gemiste kansen.
Toch zijn er drie Papiamentu gedichten (eerst in Simadán, jan. 1950, later
opgenomen in Afschuw van licht) die minder toegankelijk zijn dan de overige. Eén
ervan is ‘Moment embryone’ dat eerder ter sprake kwam. Een ander is: ‘Mundu
kòrá’ dat de meeste problemen oplevert wat de interpretatie betreft:

Mundu kòrá
M'a lora den lodo di santana
i m'a skupi bala di mester
pero ki balor
bala di kabana
ni orashon tin
ora balansa mes ta basilá?
Si lodo no por laba
desengaño ni doló
ku nubianan ta forma
i ta alabá,
anto
tampoko mi por spera
di kologá
den aire liber
i anhelá
pa mundu bira pretu.

Rode wereld
In de modder op het kerkhof
kotste ik bollen van armoede
uit
maar wat baten
balen stro
of gebeden
wanneer de weegschaal zelf
steeds schommelt?
Als modder niet weg kan
wassen
alle ontgoocheling en verdriet
door de wolken aangedragen
en aangeprezen,
dan kan
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ook ik geen hoop koesteren
ooit vrij te hangen
in de lucht
en verlangen
dat de wereld zwart wordt.
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Moeten we hier begrijpen dat er tegen het noodlot ‘ora balansa mes ta / basilá?’
teleurstelling of verdriet ‘desenganjo ni doló’ niets bestaat dat hulp kan bieden? En
moeten we ‘m'a lora den lodo di santana / i m'a skupi bala di mester’, opvatten als
solidair zijn met de armen? En heeft bidden ook geen zin: ‘pero ki balor / bala di
kabana / ni orashon tin’? En slaat ‘nubianan’ op wat we vanuit de hemel, lees: God,
kunnen verwachten?
De hunkering naar het zwart worden van de wereld: ‘anhelá pa mundu bira pretu’
kan verwijzen naar Maruggs voorkeur voor de nacht maar ook naar wat we bij een
aantal Nederlandstalige gedichten zagen: een hunkering deel uit te maken van de
wereld van de gekleurde bevolking van het eiland. Deze vragen en gissingen maken
dit gedicht zeer interessant.
Laten we nu eens kijken naar het derde Simadán gedicht:

Desepshon
Mi mannan
di mucha chiki
a choka un ladron
den di anochi
i mi pal'i pianan
a soda, sklama,
saka keintura
fo'i mi kurpa;
m'a bai na fin
di awa,
kai na rudía
pa solo
i jorele:
Kimami!

Teleurstelling
Mijn kleine
jongenshanden
hebben een dief gewurgd
in de nacht
en allebei mijn benen
werden klam, pijnlijk
zogen de koorts
uit mijn lichaam;
waar het water
ophoudt,
viel ik op mijn knieën
voor de zon
en smeekte:
Verbrand me!

In tegenstelling tot wat Marugg doorgaans aantrekt, nl.: het donker, zien we nu dat
hij zich volledig keert tot de zon en zelfs vraagt om verbrand te worden. Wat in de
nacht gebeurde moet dus a.h.w. zijn gevoel, zijn leven aangetast hebben en dusdanig
dat alleen de zon hem dat vuur weer geven kan. Maar wat hij hier precies bedoeld
heeft wordt ons niet duidelijk. We kunnen gissen, doch niets met zekerheid beweren.
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Tip Marugg is geen veelschrijver. Wat hij publiceert is weldoordacht en weerspiegelt
wat hem het meest beroert. Dat hij zich voor zijn poëzie in het Papiamentu laat
inspireren door zijn eiland is voor Antilliaanse lezers
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een voordeel want dit maakt deze gedichten toegankelijker dan de Nederlandstalige.
In het Nederlands is hij abstracter, moeilijker te doorgronden. Het lezen van de
Nederlandstalige gedichten is vaak een kwestie van aanvoelen en associëren.
Bij de Papiamentstalige heb ik veel meer het gevoel dat ik begrijp wat hij heeft
willen zeggen, ofschoon ook de gedichten in het Papiamentu, zoals alle goede
gedichten, voor meer interpretaties vatbaar zijn. Ik waag me niet aan speculaties
of de grotere toegankelijkheid van de Papiamentu gedichten het gevolg is van het
gebruik van bekende beelden en situaties of ook van het feit dat hij in het hanteren
van het Papiamentu ook het dichtst bij zichzelf blijft?
Ik hoop dat hij de vraag waarmee ik begonnen ben als aan hem gesteld zal willen
beantwoorden in de vorm die hem het beste lijkt natuurlijk, maar die wat mij betreft
Papiamentu poëzie mag zijn.
‘Mi ta sigui soña i rei...’
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Wim Rutgers
Een dichter zoekt zich een rieten dak
Over de poëzie van Tip Marugg
Tip Marugg is geen veelschrijver; men kan hem er in elk geval niet van betichten
publicatie-belust te zijn. Natuurlijk zagen in de jaren vijftig en zestig enkele artikelen
onder zijn redacteurschap in het Shell-blad De Passaat het licht; ook kwam ik hem
tegen als geregelde chroniqueur van Curaçaose culturele nieuwtjes in Eldorado;
en Maritza Coomans-Eustatia zal met deze bibliografie ongetwijfeld veel niet eens
meer vermoed materiaal naar boven brengen. Maar een veelschrijver - nee. Zeker
niet in literaire zin, en om de letterkundige figuur gaat het me. Bovendien kon lang
niet alles wat Marugg's nachts schreef het licht van de volgende dag verdragen.
Jos de Roo schreef zelfs in Trouw van 24 november 1981 over een complete roman
die vernietigd werd.
Nu wordt de belangrijkheid van een auteur niet afgemeten aan de kwantiteit. Tip
Marugg is de taal-man van de woordeconomie en een belangrijke thematiek die hij
slechts mondjesmaat, maar op bijzondere wijze vorm geeft.
Hij geldt daarbij als een moeilijk auteur over wie de interpretatoren het niet zo
gemakkelijk eens worden. Door zijn persoonlijke terughoudendheid zal hij ook niet
aan de grote klok gaan hangen ‘hoe hij het allemaal wel bedoelt’, zoals de iets
jongere Hollandse Harry Mulisch (1927) bijvoorbeeld. Jan Wolkers (1925), Gerard
(Karel van het) Reve (1923) en de door Marugg bewonderde W.F. Hermans (1921)
zijn waarlijk geen geringe generatiegenoten in de Nederlandse letteren - de mooiste
taal die er op deze planeet wordt gebezigd (Skein, 1966, p. 51). In een van zijn
schaarse interviews vertelde Tip aan Hans Vaders:
Van het Reve en ik schelen nauwelijks veertig uur van elkaar in
geboorte-uur. De Heer moet wel erg toornig zijn geweest in de maand
december van dat verschrikkelijke jaar. (Sticusa-journaal no. 64, p. 8)
Als Hij dat was, heeft Hij dat in elk geval niet laten merken door deze mensenkinderen
hun scheppingsdrift en literaire vormkracht te onthouden. Marugg hoort - en niet
alleen qua leeftijd - in de rij der groten thuis.
In de Antilliaanse literatuur vindt hij Boeli van Leeuwen (1922), Jules de Palm
(1922), Charles Corsen (1927), Luis Daal (1919), Hubert Booi (1919), Oda Blinder
(1918), Pierre Lauffer (1920), Edward de Jongh (1923), Federico Oduber (1927),
Nicolas Piña Lampe (1921) en de iets oudere René de Rooy (1917) en Guillermo
Rosario (1917) rond zich. Het
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was kennelijk een tijd waarin God uitsluitend dichters geboren liet worden, als je
deze indrukwekkende rij overziet. Welke andere generatie bracht er zoveel voort.
Toen Tip Marugg als jong-volwassene op de A.M.S.-banken (het latere Peter
Stuyvesantcollege) plaatsnam, voor hij daar na zo'n honderd dagen door de politie
werd weggehaald om het oorlogsgarnizoen in Suffisant te dienen, was er het literaire
tijdschrift De Stoep, waarin hij met enkele gedichten zou debuteren. En daarna was
er Simadán. En daarna waren er de Antilliaanse Cahiers waarin Weekendpelgrimage
verscheen.
De generatie waarin Tip Marugg geboren is en met wie hij opgroeide heeft de
diversiteit van de hedendaagse Antilliaanse literatuur - weliswaar met wisselende
kwaliteit - bepaald in taalkundig opzicht, in het verkennen van de diverse genres en
thema's èn ook in kritische zin. En de teruggetrokken en nooit op de voorgrond
tredende Marugg drukte er met zijn literaire werk mede zijn onuitwisbaar stempel
op.
Omdat Tip Marugg bekender is om zijn (tot nu toe) drie romans dan om zijn poëzie,
waag ik het erop hier de aandacht te vragen voor deze laatste, te meer omdat ik
over het proza al elders publiceerde.
Kwaliteit en kwantiteit zijn in het poëtisch oeuvre van Tip Marugg omgekeerd
evenredig; zijn poëzie is heel wat belangrijker dan men oppervlakkig uit het klein
aantal verschenen gedichten zou afleiden. In veertig jaar tijds - een half mensenleven
- publiceerde deze Curaçaose schrijver nauwelijks meer dan veertig gedichten;
aanvankelijk ruim twintig in het Nederlands en wel voornamelijk in De Stoep, later
in het Papiamento in Simadán toen dat pas was opgericht, en veel later ‘Riba ala
di shinishi’ - tien gedichten die door Enid Hollander-Markies op muziek werden
opgenomen op een grammofoonplaat.
De eerste oogst die verzameld in Afschuw van licht; gedichten 1946-1951 werd
uitgegeven met een ‘voorwoord’ van Luc Tournier, telt 27 gedichten die voornamelijk
in drie ‘golven’ gepubliceerd werden: vijf in augustus/september 1946; zeven in
januari/februari 1950 en zes in september 1950. De grootste produktiviteit valt dus
in de periode rond de definitieve opheffing van De Stoep en de oprichting van
Simadán. Daarna volgde er een langdurig poëtisch bijna-zwijgen, waarin de romans
Weekendpelgrimage en In de straten van Tepalka tot stand kwamen, tot in 1980
een tiental Papiamentstalige gedichten verschenen waarvan de helft al eerder in
Kristòf stond. Daarna zweeg de dichter opnieuw. Er waren weliswaar incidentele
tijdschriftpublicaties als in Tirade van 1976 bijvoorbeeld, maar het beeld van de
zwijgzame overheerst; ik ben heel benieuwd hóe en óf Maritza Coomans-Eustatia
daarin met deze bibliografie iets aan heeft veranderd.
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Degenen die hier over Tip Maruggs poëzie schreven, wijzen zonder uitzondering
op de moeilijkheidsgraad van de gedichten die door middel van de nuchtere ratio
slecht te ontleden en te duiden vallen.
C.G.M. Smit & W.F. Heuvel schreven in Autonoom uitgebreid over de
Stoep-gedichten. Ik citeer hieruit:
De dichter spreekt een geheimtaal, die rationeel niet aanspreekt. Hij
schept in zijn fantasie een droomwereld, waarin de mens bevrijd is van
zijn ratio, alleen gebonden aan zijn fantasie. (...) Het ene gedicht is al
duisterder dan het andere. Wel komt een bepaald levensgevoel naar
voren. De hoofdmotieven zijn: noodlot, nacht en dood.
In een recensie op de verzamelde gedichten Afschuw van licht schreef Jos de Roo:
De woorden staan schijnbaar achteloos bij elkaar, maar bij dieper
doordringen in de woordenwereld van Tip Marugg blijken ze elk een
centrale plaats in zijn gedachten in te nemen. Tip Marugg schrijft geen
gemakkelijk leesbare gedichten. Hij is wel eens een echte surrealist
genoemd, en dat is hij ook als men maar niet denkt dat surrealisme
antilogisch is. Want de logica van Tip Marugg mag afwijken van de
gewoonlijk gangbare, het frappante is, dat de lezer eerst intuïtief, later
intellectueel - stukje bij stukje kan passen. Zo ontstaat er een eigen logica,
die sterk associatief aandoet en die waarschijnlijk ook door associëren
ontstaan is, maar die daarom nog niet onlogisch is. (...) Tip Marugg speelt
ernstig spel met de taal. Zoekend naar een typering van dit grote
dichterschap, trof me wat in een gelegenheidsgedicht staat, dat Tip
Marugg voor de Curaçaosche Courant maakte: loden extase. Dat is zijn
poëzie. Als zodanig komt ze over op de geboeide lezer. (Amigoe 20
november 1976)
Over de drie Papiamentstalige gedichten in Afschuw van licht merkte Enrique Muller
onder meer op:
Levensproblemen worden in de innerlijke belevingswereld van de dichter
nieuwe, door de fantasie gevoede beelden die in taal tot de lezer komen.
Deze beelden zijn echter een extract van wat de dichter persoonlijk
gedurende kortere of langere tijd doorleefd heeft. Vandaar dat het lezen
van de gedichten van Tip Marugg een boeiende soort psychoanalyse is
voor de lezer die bereid is te lezen en te herlezen. (Amigoe 20 november
1976)
Over enkele gedichten die in 1976 in Amigoe verschenen, schreef Jos de Roo nog:
De opgenomen gedichten die in het tijdschrift Tirade stonden behoren tot
zijn beste. Wie ze leest, zal veel sleutels ontdekken op duistere plaatsen
uit zijn vroegere werk. (Amigoe 22 juli 1978)
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Tot slot citeer ik uit de recensie van Carel de Haseth en Walter Palm op Riba ala di
shinishi nog de volgende karakteristiek:
Deze papiamentu-gedichten van Tip Marugg vertonen op het eerste
gezicht overeenkomsten met zijn oudere gedichten in het Nederlands (de
eenzaamheid-vereenzaming, de nacht-angst, de drank en het zondebesef
worden ook hier uitgewerkt). Bij nader inzien zijn er toch duidelijke
verschillen aan te tonen: niet verwonderlijk overigens als men het
tijdsverschil in ontstaan van de twee ‘groepen’ beziet, zo'n twintig tot dertig
jaar!
Met het gebruik van het Papiamentu heeft Marugg typisch Curaçaosche
aspecten in zijn poëzie verwerkt ... Ook is Marugg op de een of andere
manier directer dan in zijn eerder werk; bijna zou je geneigd zijn te denken
dat het gebruik van het Papiamentu hen sterker bindt aan de lezer dan
het Nederlands, een zekere vertrouwensrelatie mogelijk maakt, hoe
vreemd dit ook moge klinken bij gedichten waaruit zo sterk de
eenzaamheid spreekt.
In ieder geval weet Marugg met weinig woorden hele scherpe beelden
te schetsen, daarbij spelend met het totale complex van ons cultureel
erfgoed van natuur tot bijgeloof. (Amigoe 7 maart 1980)
Maar genoeg overgeschreven; ik moet nu zélf aan het werk! Na al deze citaten van
anderen wordt de uitdaging steeds groter om deze gedichten dan zelf te lijf te gaan.
Ik beken dat ik dat vaak gedaan heb en dat ik het iedere keer weer ontmoedigd
opgaf. Ik wil zo graag gedichten begríjpen en dat lukte met de poëzie van Tip Marugg
maar zeer gedeeltelijk.
De zo verspreid gepubliceerde gedichten - verspreid in de tijd en in de diverse
publicatiemedia - maken het welhaast onmogelijk en waarschijnlijk vooralsnog ook
niet raadzaam in eerste instantie verbanden tussen de gedichten aan te brengen,
om een lijn of ontwikkeling te willen ontdekken en aanwijzen.
Daar elk gedicht zijn eigen kosmos is, waag ik het erop hieronder voor één
afzonderlijk gedicht dat me steeds sterk geïntrigeerd heeft, uw aandacht te vragen
door middel van een analyse en interpretatie. Het betreft het in De Stoep van
september 1950 verschenen ‘Rappe grauwe vlinders’.
Rappe grauwe vlinders,
naakte negerkinderen
in de cactus zon.
Ziet mijn oog,
nog ongewend aan 't spel
van pijl en boog,
de bruine tinten
van mijn eigen vel?
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Ik ben een tropenkind
met duizend vragen
in mijn borst!
Zo zoek ik dan naar zwarte rozen
die leeg en ijl als de voze
cactuswieg waarin wij liggen
niet bij machte zijn
het melkachtig vlees te kleuren.
Zullen ooit de paarse geuren
die branden uit het aloë-sap
mij de krachten kunnen geven
voor het bouwen van mijn rieten dak?
Geef mij vannacht je zwarte liefde
want morgen vaart mijn schip van haat.
Morgen vaart mijn schip van liefde
mijn schip met blank gelaat.

Het titelloze gedicht ‘Rappe grauwe vlinders’ telt zes strofen, waarin een zekere
uiterlijke regelmaat te bespeuren valt: drie, vijf, drie, vijf, vier, vier verzen. De verzen
worden in de tweede helft wat langer dan de zeer korte in de eerste. Als we letten
op andere uiterlijkheden als rijm en metrum vinden we ook daar meer systeem dan
het aanvankelijk bij alleen maar oppervlakkige beschouwing lijkt.
De dichter speelt met klankherhalingen aan het einde van de verzen door middel
van rijmwoorden met volrijm of alleen klinkerrijm, en in de verzen zelf door middel
van alliteratie, zonder dat daarbij direct van een regelmatige toepassing sprake is.
Rijmklanken vind ik vooral in de strofe zelf en één keer verbindt het rijm twee strofen,
namelijk vier en vijf met ‘kleuren’ en ‘geuren’. In de derde strofe vinden we deze
klankherhalingen niet, noch tussen de verzen, noch in de verzen zelf.
Wanneer ik let op het ritme zie ik steeds weer een regelmatig metrum opduiken;
de trochae in de eerste strofe:
rappe grauwe vlinders

Een metrum dat in de tweede en derde strofe overgaat in een tamelijk regelmatige
jambe:
ziet mijn oog nog ongewend aan 't spel

Deze jambe wordt echter in de vierde strofe weer doorbroken:
Zo zoek ik dan naar zwarte rozen
die leeg en ijl als de voze
cactuswieg waarin wij liggen
niet bij machte zijn ...
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De trochae heeft het jambische ritme overgenomen, een procédé dat ook in de
vijfde en zesde strofe plaatsvindt, die beide een afwisselend staccato trochae en
een vloeiender jambe te zien geven.
Als ik tenslotte de zinsbouw beschouw, merk ik op dat elke strofe uit één zin
bestaat, met uitzondering van de laatste die er twee telt.
De dichter begint met een constatering in de eerste strofe, vervolgt met een vraag
in de tweede en eindigt de eerste helft van het gedicht met een uitroep. In de tweede,
langere helft volgt hij hetzelfde zinsschema, zij het dat het uitroepteken aan het
einde ontbreekt.
Vraag en uitroep; klankherhaling en klankvariatie; jambe en trochae; twee keer
drie, twee keer vijf en twee keer vier verzen - op grond van het uiterlijk van dit gedicht
ben ik geneigd te spreken van bedwongen onrust, van een zoeken naar een
harmonie en evenwichtige regelmaat die worden opgebouwd uit tegenstellingen.
De zinslengte en de zich herhalende zinsstructuren ondersteunen dit.
Maar laten we nu eerst echt gaan lezen en de inhoud op ons laten inwerken,
daarbij bedenkend dat in een goed gedicht elk woord telt en zijn functie heeft. Dat
is zeker bij een taaleconoom als Tip Marugg het geval.
Het gedicht begint met de asyndetische vergelijking: vlinders-kinderen. De snelle,
naakte zwarte kinderen spelen (?) in de zon. De toevoeging ‘cactus’ zon zou voor
de lezer het warme klimaat kunnen aangeven: cactussen vind je immers in warme
landen, maar duidt ook de felheid van de zon aan die steekt en prikt, maar die de
negerkinderen niet deert ondanks hun naaktheid, waardoor hun hele huid er aan
bloot gesteld is zonder enige bescherming. Toch zijn ze niet loom of iets dergelijks,
maar ‘rap’, wat ook door het woord ‘vlinders’ wordt gesuggereerd.
Scherpe hiertegenover staat in de tweede strofe ‘mijn eigen vel’ dat ‘bruine tinten’
vertoont. Let wel: niet geheel bruin is, maar partieel (tinten) en de ik-figuur stelt dit
niet als feit maar vragenderwijze: ziet mijn oog het, merk ik het op? Hij vraagt alleen
naar het uiterlijk, via het oog en het vel, niet naar het innerlijk - nóg niet. De
ik-persoon is ‘nog ongewend’ - hij is het spel van pijl en boog (opnieuw het element
‘scherp’ in de pijl) nog niet gewoon. Ik denk hierbij daarom aan het spel van de
kinderen uit de eerste strofe; maar ook speelt via ‘pijl en boog’ een element als
‘vroeger’, het Indiaanse verleden mee. Pijl en boog is iets uit de historie, dat nu nog
een rol speelt in het spel van kinderen, maar ook officieel: denk maar aan het wapen
van Suriname bijvoorbeeld waarin twee Indianen met pijl en boog zijn afgebeeld.
Maar de allereerste notie blijft: de onaangepastheid, de ongewendheid van de
‘ik’ ten opzichte van zowel wat buiten hem is (het spel) als zijn eigen
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lichaam (mijn vel) die door middel van het rijm met elkaar verbonden worden.
Toch wil ik met deze strofe nog iets verder gaan, op het gevaar af te veel ‘hinein’
te ‘interpretieren’. Cola Debrot heeft er in navolging van de Cubaanse dichter Nicolas
Guillén wel eens op gewezen:
Wie niet van buiten vernegert, vernegert wel van binnen.
In feite wil ik deze strofe daarom lezen als een creoliseringsproces, het proces
waarin er sprake is van cultuuroverdracht waardoor de oorspronkelijke witte bezitter
van een Europees culturele erfenis beïnvloed raakt door inheemse, niet-Europese,
niet-blanke karakteristieken - van Afrika bijvoorbeeld. Dat de ‘ik’ dit als een heel
persoonlijk proces ervaart en wil benadrukken blijkt wel uit het oppervlakkig gezien
voor de betekenis overbodige ‘eigen’ in ‘mijn eigen vel’.
De ‘ik’ vraagt zich af in hoeverre hij zich heeft aangepast aan de levensvormen
(spel) in dit warme land (zie de metafoor cactus zon).
In de volgende strofe komt daarop het nadrukkelijke antwoord: ik ben een tropenkind
- ik ben hier thuis, ik hoor erbij door geboorte. Maar direct volgt de beperking: met
duizend vragen in mijn borst. Ik wijs hierbij op de hoeveelheid vragen, de kwantiteit,
en het karakter ervan, de kwaliteit. Het zijn geen verstandelijke vragen, maar
gevoelsvragen die zwaar wegen. Vertaal ‘in mijn borst’ in het Papiamento en we
ervaren deze waardering veel sterker (pecho!). De ik-figuur heeft echte vragen die
hem als opgave bezighouden!
De ‘ik’ zoekt, hij is op zoek naar het onmogelijke (zwarte rozen), maar hij is ook
op zoek naar zwarte ROZEN, zwarte liefde (de roos als symbool van de liefde).
Terloops wil ik hier opmerken dat de dichter beelden van het land zelf gebruikt
als bijvoorbeeld cactus en aloë - de natuur, niet de stad. Maar de roos is toch
allereerst een vreemd, Europees beeld; in Zwarte rozen lees ik dus ook de
tegenstelling tussen inheems en vreemd. Zwart staat hier gelijktijdig voor: onmogelijk
(zwarte rozen), eigen (van het land) en vreemd (de andere kleur, het andere ras).
Tip Maruggs poëzie lezen is voortdurend elk woord in zijn mogelijke meervoudige
betekenissen wegen.
Het zoeken is min of meer vergeefs: de zwarte rozen zijn niet in staat het
witte/blanke vlees kleur te geven. Hij blijft die hij is: kennelijk een blanke in de tropen.
Ik wijs hier op het bijzondere van het gebruikte woord ‘vlees’ in deze strofe, tegenover
‘vel’ in de tweede - een verschil van uiterlijk en innerlijk - het onmachtige gevoel
nestelt zich dieper.
Dezelfde strofe leert me ook nog dat het eiland ‘de voze cactuswieg waarin wij
liggen’ niet bij machte is de ‘ik’ te creoliseren, zich aan te pas-
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sen. Let op het dualisme in het woord ‘cactuswieg’ als symbool van woonplaats of
plaats van liefdesbeleving. Aan de ene kant is er weer de negatieve connotatie
‘scherp en stekelig’, in combinatie met ‘voze’ zelfs dor, hol, slap, zonder innerlijke
kracht. Maar aan de andere kant is het onze wieg: we zijn er geboren en horen er
dus thuis.
De ‘ik’ ervaart beide - eiland en liefde - als leeg en ijl, niet vervulbaar en vluchtig.
Zijn zoeken is zonder resultaat en onmachtig.
De notie van het verleden in de tweede strofe vindt een tegenhanger in de vijfde:
de toekomst in het woord ‘ooit’. Zal een produkt als aloë, symbool van het eigene,
het land zèlf en genezing, huismiddel tegen allerlei kwalen, onder andere het door
de zon verbranden van de witte huid, ooit kracht kunnen geven? Woorden als
‘paarse’ en ‘branden’ geven behalve het bereidingsprocédé van het aloëstoken ook
een element van felheid weer. Tevens diende aloë als bindmiddel voor kalk die aan
de onderkant van een dak gesmeerd werd tegen lekkages (mededeling Dr. H.E.
Coomans), dus als beschutting.
Zal de ‘ik’ kunnen leven vanuit de kracht van het eigene dat het eiland voortbrengt;
zal het hem een thuis kunnen verschaffen - al bezit hij dat nog niet, maar bouwt hij
het langzamerhand en is het geen echt huis maar alleen een rieten dak, een
schamele beschutting en bescherming. Het woord ‘rieten’ geeft hierbij de eenvoud
weer en de traditie (cas di yerba).
De ik-figuur eindigt met een bevel of misschien zwakker, een verzoek: geef mij.
Maar hij blijft aarzelen. Vooral in de laatste strofe lees ik veel tegenstellingen:
vannacht-morgen; liefde-haat; zwart-blank. En die blijven tegenstellingen: de dichter
weet niet wat de morgen zal brengen, liefde of haat.
Wel lees ik dat bij de nacht en het nu de zwarte liefde hoort, en bij de morgen
(het licht en de toekomst) het blanke gelaat. Maar als ik let op het tweede en derde
vers in deze laatste strofe, zie ik alleen de scherpe tegenstelling, zodat ik niet durf
te beweren dat de ‘ik’ een antwoord geeft of zelfs maar heeft. Hij blijft steken in de
tegenstelling en het dualisme.
B. Jos de Roo wil in deze versregels juist een eenheid van zwart en blank zien
(Amigoe 20 november 1976), maar deze eenheid is mij niet duidelijk uit deze verzen;
ik lees ze als tegenstelling waar de ‘ik’ niet uitkomt.
De nachtzijde van het leven vraagt om zwarte liefde, in de dag vertoont de ‘ik’
zijn ‘blank gelaat’. Het woord ‘gelaat’ duidt dat aan wat je uiterlijk toont van je
persoonlijkheid, niet het diepere, wezenlijke innerlijk.
Het beeld van het schip levert nog een probleem op: symbool van het leven
(barko?). Maar ik wil het zo eenvoudig mogelijk lezen: mensen, land
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en water - dat is het leven op een eiland. Daarnaast bevat ‘schip’ natuurlijk de notie
‘weg van het eiland’. De formulering ‘morgen vaart mijn schip’ drukt ook nog
machteloosheid uit: het is niet de ‘ik’ die bepaalt, maar het schip vaart (het leven
gaat door?); de ik-persoon heeft daar geen directe invloed op. Op z'n Nederlands:
je zit in het schuitje en je moet meevaren.
Tegenover het spel van de kinderen van het eiland in het felle licht in de eerste
strofe, staat de vraag naar nachtelijke liefde in de laatste. Tegenover deze nachtelijke
liefde staat het ‘blank gelaat’ weer van de volgende dag! Het is dit dualisme van de
witte Curaçaoënaar dat ook in Weekendpelgrimage naar voren gebracht werd deze roman stelde ook het probleem van acculturatie en segmentatie, de creolisering
van de blanke in de tropen. Het antwoord - zeven jaar na het verschijnen van dit
gedicht - was een zelfgekozen isolement als minderheidsmens op het eiland.
Tegenover het kind/verleden en het moeizaam bruinen van het eigen vel, het
onaangepaste in de tweede strofe, staat de ‘ik’ in de voorlaatste strofe die in de
toekomst zich met de middelen van het eiland een weliswaar wankel huis zal bouwen.
Het vraagkarakter van beide strofen geeft mij m.i. het recht ze met elkaar te
verbinden.
In het centrum van het gedicht staat de uitroep: ik ben een tropenkind met duizend
vragen in mijn borst. Deze vragen betreffen de liefde van de zwarte medemens, het
eiland zelf en de aanpassing van de blanke ‘ik’ aan beide: het zicht krijgen op je
situatie, het geborgen zijn, het vinden van een thuis ... dat de zwarte liefde echter
niet bij machte is te geven.
Het vinden van een harmonie tussen dualismen als liefde en haat, en het heen
en weer geslingerd worden tussen vervreemding en acceptatie is het thema van dit
gedicht. Dat bij eerste onderzoek de vorm ook al bleek te bestaan uit dualismen die
naar harmonie vroegen, bewijst hoe vorm en inhoud van dit gedicht elkaar dekken:
de vorm ís het gedicht; de inhoud ís de vorm.
Dit gedicht stelt de vraag naar het creoliseringsproces van de blanke in de tropen.
Het antwoord is een onoplosbaar heen en weer geslingerd zijn, zonder dat men zijn
eigen koers een beslissende wending kan geven.
De dichter bouwt zijn gedicht inhoudelijk tot een sluitende eenheid - zie nogmaals
de gesloten totaalstructuur zoals ik die hiervoor aangaf. Maar er is geen echte
harmonie - het gedicht kraakt in zijn voegen van rijm, metrum, woordgebruik, etc.
en andere essentiële onderdelen. Zo toont de dichter uiteindelijk aan dat zelfs ook
een literair werk niet meer dan de sterkte van een rieten dak heeft. Dat is zijn
eenzame beschutting tegen de felle alledaagsheid van het leven.
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Is het mogelijk deze conclusie die voor dit ene gedicht geldt, uit te breiden naar de
overige poëzie?
Aan het einde van zijn tweede grote roman, In de straten van Tepalka (1967),
beschrijft Tip Marugg hoe de hoofdfiguur aan het slot van zijn ingebeelde zwerftocht
op een kermisterrein terecht komt, waar hij zich in de koker van een mallemolen
laat meevoeren:
Het toestel, waarin ik voor gek lig, ziet eruit als een reusachtige spin. Aan
het uiteinde van elk van de tien poten bevindt zich een hoekige,
langwerpige metalen doos, waarin de slachtoffers liggen vastgesjord en
waarvan het deksel uit stevig gaaswerk bestaat. Deze kokers met
adamskinderen draaien niet alleen snel om de buik van de spin, maar
gaan daarbij ook op en neer, terwijl elke koker om de zoveel ronden een
complete buiteling maakt om zijn eigen as.
Als het toestel begint te draaien, probeert ‘ik’ de opkomende misselijkheid te
bedwingen met een gedicht: het bekende ‘In de straten van Tepalka’ waaraan de
titel van de roman ontleend is.
Het gaat me hier niet om de roman, maar om het beeld van de spin, dat Marugg
gebruikt. Een spin beheerst zijn web, hij neemt vanuit het centrale midden de ideale
positie in die Tip Marugg ook steeds zoekt in al zijn werken. Maar in de roman
moeten de ik-figuur en ‘de adamskinderen’ meedraaien ‘om de buik van de spin’;
ze hossen aan de periferie, beurtelings naar boven en beneden, links-rechts, vooren achteruit geslingerd. Deze steeds wisselende positie maakt de ik-figuur in de
roman misselijk, machteloos en tenslotte zelfs bewusteloos.
Ook in de poëzie overheerst het geslingerd worden tussen de antithesen. We
zouden als het rad van een mallemolen een schema van dualistische motieven
kunnen construeren. Tevenover elkaar staan dag en nacht, licht en donker, zon en
maan; tegenover lichaam staat ziel; droombeeld en fantasie staan tegenover realiteit;
dood slaat tegenover leven. Tegenover cohabitatie staat masturbatie; de eenzame
‘ik’ staat tegenover de verzonnen vrouw en de onbereikbare God.
Deze tegenstellingen zijn zó frequent dat citeren uit het geringe oeuvre weinig
zin heeft; elke lezer zal ze bij eerste kennismaking al opmerken.
Het is bij al deze dualismen niet mogelijk een indeling te maken in tegenstellingen
die uitsluitend positief of negatief beoordeeld worden - ook in de motieven zelf
worden nog weer tegengestelde gevoelens geopenbaard; als in een mallemolen
heen en weer geslingerd zijn ze beurtelings ‘hier’ en ‘daar’, ‘boven’ en ‘beneden’.
Het staat buiten kijf dat de dichter aan deze tegenstellingen lijdt. Het is bij hem
niet zo als bij Cola Debrot waar de tegensgestelde facetten als in een kristal elkaar
verhelderen en zo de specifieke schoonheid van dat
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kristal veroorzaken. Voor Debrot geldt het dualisme als een positieve ‘tweeheidsleer’
tegenover een star monisme. Maar kunst lost bij Tip Marugg niets op. Bij hem is de
mens verstrikt in de antithesen, hij is er als in een web gevangen. Dat betreft zowel
de tegenstellingen die voortvloeien uit de specifieke Curaçaose cultuur, als die
algemene menselijke die niet direct aan tijd en plaats gevonden zijn.
De literatuur vormt slechts een tijdelijke vrijplaats, een schamele beschutting als
van een rieten dak, waar een dichter als een spin een web van gevarieerde draden
kan weven tot een hechte structuur om daarin de lezer te vangen. Zal de lezer in
staat zijn het spinsel te doorzien? Op zijn speurtocht vertoeft de lezer met de dichter
in één web van verbeelding, als in ‘Diaspora’ - in tweeërlei betekenis hier opgevat
als ‘verstrooiing’:
Dwalend aan de vreemde kusten
van een land dat niet bestond
hebben wij borst aan borst gelegen
en schaamden ons niet dichters te zijn.
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Jaap Oversteegen
In de val
Er zijn schrijvers die alleen schrijven om hun persoonlijke verhouding tot de wereld
waarin zij leven op het spoor te komen. Zij zijn niet in staat om over díe momenten
heen te schrijven dat het denken met de pen in de hand niet lukt. Boekenproducenten
worden zij nooit, populaire schrijvers zelden en dan op zijn best pas na vele jaren.
Zij sluiten immers niet aan bij de ‘marktbehoeften’, en zij hebben een zekere neiging
om dicht bij de eigen levensfeiten te blijven. Dit autobiografische aspect van hun
werk is geen principiële keuze, maar komt voort juist uit die persoonlijke drijfveer
om via het schrijven te begrijpen. Als zij verhalen vertellen, is dat omdat die hun
kenmerkend lijken voor het bestaan, of in ieder geval voor hun bestaan. De vraag
of dat verzonnen verhalen zijn, dan wel waar gebeurde, is dus niet erg belangrijk.
Intussen zouden zij niet graag willen dat de lezer alleen maar zegt: leuk bedacht,
onderhoudend verteld. Zij zijn, deze nazaten van Multatuli (die zij misschien helemaal
niet graag lezen of zelfs nooit gelezen hebben), eerder uit op de reactie: zo is dat.
Hun wijze van voordragen brengt het bedrijfsrisico mee dat zij vaak lijken te zeggen:
zo was dat, maar meestal zijn zij er toch helemaal niet dol op dat wij hun romans
en verhalen lezen als ‘historie’. Elsschot noemde het echte telefoonnummer van
zijn broer, maar als iemand zei dat hij in zijn boeken zijn vrouw een beetje als een
sukkelaarster behandelde, kon hij ongewoon fel uit de hoek komen. Du Perron
schreef zijn vrienden brieven, waarin hij sans gêne meedeelt dat hij net een hoofdstuk
over ‘Menno’ geschreven heeft, maar als anderen Ter Braak, of erger nog zijn eigen
ouders, meenden te herkennen, lag de karwats klaar. Op de eerste druk van Het
land van herkomst staat ‘roman’, wat er overigens later weer afgehaald werd. En
Nescio placht, zoals veel van dit soort schrijvers, te zeggen: ik heb geen fantasie,
maar als je vroeg: wie was dan Dora? zat hij boos te grommen. En Geerten Meijsing,
om het rijtje tot in het heden door te trekken, antwoordde een televisie-interviewster,
belust op informatie over al dat verhuizen in een van zijn romans, met roerende
eenvoud: dat vind ik een vreemde vraag, ik begrijp U niet.
Er is een ander schrijverstype: degeen die vóór alles bezig is met het maken van
boeken, omdat hij van schrijven houdt, of omdat hij altijd de eerzucht heeft gehad
schrijver te worden, of omdat anderen vinden dat er weer eens een roman moet
komen. Juist in landen met een sterk ontwik-
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kelde literaire cultuur komt dat type veel voor. Het kan zo ver gaan dat zo iemand
een eerste hoofdstuk schrijft, een synopsis maakt van de rest, en dan dit plan voorlegt
aan zijn beoogde uitgever. Ziet die het niet zitten, dan maakt de schrijver een ander
boek.
Een merkwaardig voorbeeld van dit soort auteur (en natuurlijk kies ik met opzet
een schrijver van hoog niveau) is Marsman-de-romancier. Coûte que coûte moet
hij een roman maken, en dan komt hij met een tamelijk krengerig verhaal, De dood
van Angèle Degroux, waar nog van alles en nog wat aan verbeterd is door Du Perron
zonder dat men het gevoel krijgt dat Du Perrons vrouw ongelijk had toen zij vaststelde
dat de ‘stof’ precies goed zou zijn geweest voor een novelle van een bladzijde of
vijftig. Verhalen kon Marsman schrijven, dat had hij bewezen, gedichten natuurlijk
ook, maar waarom nu juist een roman? Hij moest en zou er blijkbaar een schrijven,
al had hij het middel helemaal niet nodig om zichzelf en zijn wereld wat beter te
begrijpen.
Wie mij voorhoudt dat mijn ‘typologie’ dubieus is, bijvoorbeeld omdat haast geen
enkele auteur helemaal tot één van de twee soorten behoort, heeft natuurlijk gelijk.
Vaak, trouwens, begint een schrijver als specimen van de eerste soort, en eindigt
als lid van het andere gilde, Vestdijk bijvoorbeeld. Toch houd ik aan mijn schemaatje
vast, omdat Tip Marugg, waaraan ik dacht toen ik mijn eerste type beschreef, nu
juist wel een zuiver voorbeeld is. Drift tot zelfkennis, dat lijkt mij de kern van zijn
schrijverschap, en dat impliceert: inzicht in die heel specifieke, voor ons Nederlanders
zo moeilijk te doorgronden, levenssituatie van de blanke Antilliaan. Thuis op maar
één plaats, Curaçao (in zichzelf al een tussenwereld, waar Europa, Latijns-Amerika,
de Verenigde Staten en Afrika elkaar ontmoeten), en toch opgezadeld met het
gevoel er ‘eigenlijk’ niet thuis te horen. Waarom niet? Wie zouden er dan wel op
hun plaats zijn? De zwarten, als slaven geïmporteerd in vooral de 18de eeuw? De
joden, soms zelfs van 17de-eeuwse immigranten stammend? De Nederlandse, of
eerder: Europese, landheren, in een aantal gevallen ook van eeuwenoude families?
Waarom zou een afstammeling van enerzijds (protestants) Zwitserse huurlingen of
kleine luiden, anderzijds Venezolanen, want dat is Tip Marugg, in deze ratjetoe
minder thuis zijn dan een ander? Zo ziet hij het waarschijnlijk zelf ook wel: niemand
is hier ‘thuis’, behalve de indianen (maar die zijn als ‘zuivere’ groep volledig
verdwenen) en in onze tijd misschien steeds meer de zwarten, om numerieke
redenen en omdat hun politieke en culturele overwicht in het hele Caribische gebied
toeneemt.
Voor iemand als Tip Marugg betekent dat: aanpassing aan die steeds duidelijker
‘zwarte’ (gemengde) gemeenschap, of leven in de marge, of weggaan als dat zou
kunnen. Het thema van de aanpassing komt men
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steeds weer tegen in Maruggs gedichten en romans, en vooral dat van het falen
daarvan, met het outsiderschap als scherpste vorm. Voor Marugg is het leven op
de Antillen de enige mogelijkheid en een onmogelijkheid. Geen wonder dat iemand,
voor wie de wereld zo in elkaar zit, zich steeds weer afvraagt waar zijn plaats is.
Als er iemand een reden heeft om romans te schrijven waarin hij zoekt naar zijn
persoonlijke verhouding tot de wereld waarin hij leeft, en naar zijn eigen
achtergronden, naar de zin (of zinloosheid) van zijn levenservaringen, dan is dat
wel Tip Marugg. Die diepe wortels van zijn schrijverschap zullen wel de reden zijn
waarom Cola Debrot hem tot de ‘existentialisten’ rekende, wat filosofisch niet zo
zinvol is, maar vermoedelijk dacht Debrot niet aan filosofie toen hij dat opschreef.
Hij zal wel hetzelfde hebben beoogd als ik met mijn verdachte typologie: vaststellen
hoe essentieel de handeling van het schrijven is voor een Antilliaan als Maruggs,
hoe weinig ‘vermaak’ of prestige.
De gedichten die Tip Marugg in De Stoep publiceerde, vanaf 1944, laten al zien
waar de levensvragen voor hem liggen, maar daar zal ik het nu niet over hebben.
Ik concentreer mij op zijn drie romans, Weekendpelgrimage (1958 in boekvorm,
maar daarvoor al in Antilliaanse Cahiers afgedrukt), In de straten van Tepalka (1967,
onlangs herdrukt) en De morgen loeit weer aan (1988). Nu die laatste roman een
stormachtige belangstelling heeft losgemaakt (ik kan mij niet herinneren dat een
Nederlandstalige schrijver ooit met zoveel verbaasde geestdrift is ontvangen), heeft
al menige journalist vastgesteld dat er niet geringe tijdsafstanden liggen tussen die
drie boeken. Deze schaarsheid van produktie is een eigenschap van de ‘zuivere’
representanten van mijn eerste type: alleen dàn schrijven, met het oog op publicatie
tenminste, als er iets uit te denken valt.
Is Weekendpelgrimage een autobiografisch boek? Zeker. De hoofdfiguur heeft
enkele handelingen op zijn geweten, die naspeurbaar samenvallen met levensfeiten
van Tip Marugg. Doet dat er iets toe? Nee, in zoverre dat een portret gegeven wordt
van een zuiver specimen van de outsider. Waarom zou een schrijver zichzelf dwingen
tot het verzinnen van nieuwe gegevens als hij de feiten voor een groot deel in de
hand heeft ... Maar als er vanwege de overtuigingskracht een voorval bijbedacht
moet worden, of een personage, een hele toestand, dan kan men er zeker van zijn
dat het gebeurt.
Ik gebruikte de term ‘outsider’, en dacht daarbij aan het boek van Colin Wilson
met die titels waarin een aantal romanfiguren beschreven wordt (zoals de verteller
in Barbusse's L'Enfer, Meursault van Camus, Roquentin van Sartre, Bardamus van
Céline), die gemeen hebben dat zij niet alleen uitgeslotenen zijn, maar vooral dat
zij dit als het onvermijdelijke ge-
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volg zien van zelfinzicht. Dat geldt ook voor de hoofdfiguur van Weekendpelgrimage,
en voor die van Maruggs andere boeken, allemaal ik-vertellers trouwens. Daardoor
leest men deze romans als zelfonderzoek, wat bij iemand met een stevige scheut
Genève in de familie ook nog wel met de eigen achtergronden kan samenhangen.
Over het algemeen laat ‘afstamming’ mij nogal onverschillig, maar op de Antillen is
het geen loze aangelegenheid. Ook een toch heel anders in elkaar zittend
schrijverschap als dat van Cola Debrot, bijvoorbeeld, is niet helemaal te beschrijven
zonder de voorvaderen in het geding te betrekken. Er is op dat punt trouwens een
merkwaardige overeenstemming tussen die twee: ‘Zwitserse’ vader (bij Debrot in
de verte uit de ‘officiersstand’ stammend, en daardoor later tot de ‘shons’ behorend)
en Venezolaanse moeder. Ik zou wel eens willen weten of Marugg net zo geboeid
wordt door Rousseau's Confessions als Debrot.
Het verhaal van Weekendpelgrimage is gauw verteld, of laat zich niet navertellen,
al naar men wil. ‘Spannend’, zoals de flap van de Salamandereditie, die ik vanwege
de bereikbaarheid zal citeren, het boek noemt, is het nu juist niet; gespannen des
te meer. De eerste zinnen luiden: ‘Mijn hoofd ligt op het stuur. Het is er met een
harde slag tegenaan gekomen, maar ik voel geen pijn. Ik hoor alleen maar dat ene
alles overheersende geluid, dat zoemen en gonzen, alsof zich een reusachtig insekt
in de wagen bevindt.’ Honderdzeventig pagina's verder komen die zinnen letterlijk
terug. Tussen deze twee passages in speelt zich het ‘verhaal’ af, ná de herhaling
komt nog een soort coda, waarin de wanhoop, die het boek overheerst, een
bescheiden tegenmelodie krijgt: ‘Dit is mijn stad. Dit is mijn eiland.’
Ik zette het woord ‘verhaal’ tussen aanhalingstekens, want is deze stroom
gedachten, in monologue-intérieur stijl geschreven, één verhaal? Het is eerder een
volgen van de zwervende gedachten, van heden naar verleden en weer terug, en
zo verder, een manier van piekeren en peinzen die past bij de staat van overmatige
alcoholisering waarin de hoofdfiguur zich bevindt. De sloten drank die hij de avond
tevoren door zich heen liet vloeien, in een odyssee van bar tot bar, heeft niet geleid
tot dronkenschap, in deze nachtelijke uren, maar tot luciditeit. Tenminste, dat denkt
de ‘ik’ en wie zou willen uitmaken of hij zich dat alleen maar inbeeldt? Er is in ieder
geval sprake van een crisis, van een moment van bewustwording. Beginnend bij
de vraag: hoe kom ik hier, met wie heb ik gedurende de avond gepraat (een kans
voor de schrijver om de kringen, waarin deze eilandbewoner zich beweegt, te
portretteren), komt de tobbende verteller bij zijn jeugd, en zo weer bij de voorstelling
van de wijze waarop hij en zijn soortgenoten leven. En ook hoe die anderen leven,
de zwarten die hier thuishoren. ‘Dit is een negereiland, hoe je het ook bekijkt’ (p.
38). Of dit waar
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is, doet er niet toe: het buitengesloten zijn van de verteller en zijn kaste wordt ermee
aangegeven. Ik denk dat het heel verkeerd zou zijn om Weekendpelgrimage als
een sociale roman te lezen. Het gaat niet om de maatschappij, maar om diegene
die erbuiten valt, de outsider, die overal voorkomt. Gelukkig echter heeft Marugg
daarover niet in het algemene gefilosofeerd, maar een concrete wereld getoond,
een wereld die hij tot in alle hoeken en gaten kent, zodat de lezer het levensgevoel
van zijn personage niet louter als een dwangvoorstelling ervaart, maar erin gelooft
als in een feit. Alle soortgenoten van de vertellende journalist/dichter zijn evenzeer
ontheemden, zij lijken het zich alleen maar niet bewust te zijn. En dat zelfinzicht
maakt natuurlijk het outsiderschap weer wèl tot een persoonlijke situatie. Zonder
zijn onvermogen/onwil om met anderen in contact te treden, zou de ‘ik’ zich evengoed
bij de omstandigheden kunnen neerleggen als, blijkbaar, die anderen. Dat
onvermogen wordt, het spreekt vanzelf, niet ‘betoogd’, maar ‘getoond’: een mislukte
penfriendship in de schooljaren, onlosmaakbaar vermengd met een geloofscrisis,
een stukgelopen liefdesverhouding met een zwarte vrouw, de rusteloosheid in het
gezelschap van vrienden of liever mededrinkers. Natuurlijk zou men nu kunnen
gaan psychologiseren, en proberen uit te zoeken wat deze man eigenlijk drijft, welke
onbevredigdheid hem parten speelt, maar dat ‘eigenlijk’ verhult dan dat de lezer
buiten zijn boekje gaat.
Dit betekent niet, dat ik er tegen ben om dit boek, en de andere romans van
Marugg, als dubbel-gelaagd te lezen. Integendeel, maar dan toch alleen als de
schrijver ons daarbij stuurt. Dubbel-zien hooit bij een schrijfwijze waarbij een
algemene voorstelling van de wereld, of van een deel van de wereld, in zeer concrete
momentopnamen uitgekristalliseerd wordt. Heel vaak komt men zinnen tegen die
zowel een bijzondere gebeurtenis weergeven als een algemene staat aanduiden.
Deze meervoudigheid is naar mijn smaak een geraffineerder middel om het
persoonlijke een algemene teneur te geven, dan de expliciete veralgemening die
overigens in Maruggs boeken hier en daar ook wel voorkomt.
Dit in één adem presenteren van twee gescheiden ‘niveaus’, de concrete
gebeurtenissen aan de ene kant en inzicht in de levensvoorwaarden anderzijds, is
kenmerkend voor de innerlijke monoloog, en ook dat de lezer van geen van beide
kan vaststellen of zij betrouwbaar weergegeven worden. Hij heeft immers geen
andere informatie ter beschikking dan die de ‘ik’ hem doorgeeft. Deze afhankelijkheid
wordt ons door Marugg met onverhulde duidelijkheid onder ogen gebracht. Hoe zou
men anders een passage als deze moeten lezen: ‘Aan de muur hing een reproduktie
van Toulouse-Lautrec. Een mismaakte vrouw in een rare japon. Misschien was die
vrouw helemaal niet mismaakt, maar zag ik haar zo met mijn dronken
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ogen. Wie weet hoeveel dingen er niet zijn die helemaal niet mismaakt zijn, maar
die ik zo zie met mijn dronken ogen’. De lezer is een gewaarschuwd man en telt
dus minstens voor twee.
Wat wij ons op zulke momenten vooral realiseren, is in welke mate wij overgeleverd
zijn aan het perspectief van de verteller. De waarheidsvraag verliest daardoor elke
zin. Is het allemaal wel zoals de verteller het waarneemt? Wij weten niet beter, dus
wij kunnen moeilijk tegenspreken. Een hoogst enkele keer, namelijk als een gesprek
weergegeven wordt, krijgen wij een glimp te zien van mogelijke andere standpunten,
zij het nog steeds via de achteruitkijkspiegel van de ‘ik’, en die is onder de
omstandigheden niet al te helder. Zo zegt een dokter, met wie de verteller in het
begin van de avond gepraat heeft, tegen een onbekende: ‘Onze jonge vriend gaat
zich van kant maken. Hij loopt reeds lange tijd rond met vele raadsels in zijn borst,
maar nu is hij, vrij plotseling overigens, tot het besef gekomen dat zijn diepste vrees
geen persoonlijke vrees is, maar de vrees van een groep, de vrees van een eiland’.
Hier zitten wij één moment van buiten af naar de verteller te kijken, maar meestal
blijven wij volledig in zijn geest opgesloten, als op een eiland.De ‘logica’ in de
volgorde van de vertelde gebeurtenissen en gedachten, bijvoorbeeld, is geen andere
dan de vrije - niet zo heel vrije maar zo heet het nu eenmaal - associatie van de
verteller, en niet de chronologie of zo. Wat er voor de verteller niet toe doet, zijn
eigen leeftijd, de naam van het eiland, die van hemzelf, krijgen wij niet te horen.
Maar juist daardoor ontstaat die contracdictoire situatie van een verhaal dat zowel
extreem privé is als algemeen geldend.
Op dat punt lijken alle drie romans van Tip Marugg op elkaar. Hijzelf zegt over
een boek dat hij nooit gepubliceerd heeft, dat het niet deugde omdat het in de
hij-vorm geschreven was, en dat zal wel betekenen: omdat het niet die samenval
van ‘hoogst persoonlijk’ en ‘algemeen geldig’ vertoonde waardoor de vraag
waar/onwaar zinloos wordt. Een ‘hij-verhaal’ suggereert door zijn buitenperspectief
op zijn minst de mogelijkheid van een ware weergave. Bij Marugg is alleen sprake
van een intense beleving van de werkelijkheid, niet van die werkelijkheid zelf.
Bij Weekendpelgrimage kunnen wij nog vermoeden hoe de wereld waarin de
verteller zich beweegt er in het echt uitziet, omdat wij natuurlijk toch aan Curaçao
denken, ‘als in een Spiegel gezien’. De tien jaar later gepubliceerde roman In de
straten van Tepalka gaat nog een stap verder in de richting van het privé-universum.
Ik denk dat Ronald Severing gelijk heeft in zijn veronderstelling dat Tepalka zoiets
is als ‘Tip-land’, of laat ik het wat voorzichtiger zeggen: dat in de verzonnen
stadsnaam de roepnaam van de auteur echoot. Ook een vroeg gedicht van Marugg
draagt die titel, en voorzover ik zien kan hebben roman en vers niet meer met elkaar
te maken dan
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dat zij beide een droom- of liever nachtmerrie-wereld oproepen. Verwante
hallucinatorische voorstellingen, dat is wat de twee gemeen hebben, en niet concrete
gebeurtenissen. Het gedicht wordt overigens geciteerd in de roman, een vorm van
verwijzing naar zichzelf, op een terloopse manier, die bij Marugg meet voorkomt
(en ook bij andere Antilliaanse schrijvers, zoals Boeli van Leeuwen en Cola Debrot).
Van een willekeurige gebeurtenis wordt in Weekendpelgrimage de datum vermeld,
en de ingewijde lezer weet dat de auteur op die dag jarig is. In Tepalka wordt zijdeling
medegedeeld dat de verteller vroeger op ‘weekendpelgrimage’ placht te gaan, en
dat hij is geboren onder het teken van de boogschutter (zoals de schrijver). Op deze
manier worden leven en werk, en romans en gedichten onderling, aan elkaar
gekoppeld, heel luchtig, alsof er even een paraaf gezet wordt.
De ik-verteller van In de straten van Tepalka bevindt zich in een ziekenhuis, waar
hij op sterven ligt. In fantasieën en dagdromen herleeft hij ervaringen, of misschien
verzint hij ze alleen maar. Soms zullen zij wel gebaseerd zijn op ‘reële’
gebeurtenissen, soms ook zijn het waarschijnlijk droomvoorstellingen, maar wat
‘werkelijk’ is en wat ‘fictief’ kan de lezer hooguit vermoeden, nooit met zekerheid
vaststellen. De logica van het tijdsverband is heel betrekkelijk, en weer om dezelfde
redenen als in Weekendpelgrimage: de lezer blijft opgesloten binnen de
gedachtenstroom van de verteller.
Zelfs in hun compositie lijken de twee romans op elkaar: een beginscène die zich
herhaalt tegen het einde van het verhaal (in Tepalka na 140 bladzijden). Maar in
Weekendpelgrimage bracht deze repetitie enige orde aan in de verhaalde
werkelijkheid. De lezer wist met zekerheid dat de ‘ik’ in zijn auto op een rotskust
vastzit (realiteit) en dat hij tussen de twee herhalende vertelmomenten in zijn
herinneringen en fantasieën de vrije loop laat, soms onderbroken door een
mededeling over het ‘nu’ in die auto. Bij In de straten van Tepalka wordt ook deze
zekerheid ons onthouden. De verteller ligt in een ziekenhuis, doodziek. Daarna
ontsnapt hij, en gaat de stad in, waar hij van alles beleeft. Of gebeurde dat vroeger?
Of helemaal niet, dat wil zeggen alleen in dagdromen? Op het moment dat de scène
van de ‘ik’ in het ziekenhuisbed letterlijk herhaald wordt, kan de lezer een ogenblik
denken dat hij het mes in handen gekregen heeft om waanvoorstelling en
werkelijkheid van elkaar los te snijden, maar na een halve bladzijde krijgt hij te horen
dat het helemaal niet dezelfde kamer is waarin de zieke zich bevindt, en al zijn
aarzelende vermoedens (zoals: die hele ontsnapping vond in de fantasie plaats)
worden weer op losse schroeven gezet. Is de hoofdpersoon dan werkelijk, doodziek
als hij is, het ziekenhuis uitgelopen, daarna na een zwerftocht door de stad ingeklapt,
en naar een andere zaal van het ziekenhuis gebracht? Of is hij alleen maar van de
ene zaal naar
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de andere verplaatst, om daar te sterven? Steeds als wij denken dat wij de sleutel
in handen hebben over wat werkelijk is en wat niet, lopen wij weer vast in twijfel.
Deze onzekerheid bij de lezer is een gevolg van het met volstrekte strengheid
vasthouden aan het monologue-intérieur beginsel. In Weekendpelgrimage komt er
nog een enkele maal een kijk ‘van buiten af’, bijvoorbeeld via de woorden van
personen die in de gedachtenstroom optreden. In de straten van Tepalka kent zo'n
doorbraak niet, al was het maar omdat men nooit weet of die mensen reële
verschijnselen dan wel fantasmagorieën zijn. Als er een zekere afstand ten opzichte
van het denken van de verteller ontstaat, is dat omdat deze, explicieter dan in de
eerste roman, over de zin van het bestaan filosofeert; daardoor ‘luistert’ de lezer
soms iets meer, ‘ervaart’ hij iets minder. Of misschien moet men eerder zeggen:
daardoor identificeert hij zich meer met de zelfreflectie van de verteller en wat minder
met zijn belevende ik (het enige ‘dialogische’ element waarvoor in de innerlijke
monoloog ruimte is).
Er is voor de lezer dus geen andere werkelijkheid dan die van deze twee
ik-gestalten, waarvan hij zelfs de onderlinge verhouding niet nauwkeurig kan
vaststellen. De wereld is identiek met het bewustzijn van de verteller, en de
veranderingen in de werkelijkheid spiegelen diens zelfervaring en -bewustwording.
De volstrekte geïsoleerdheid van deze ene man (of: van alle mensen? daarover
wordt natuurlijk niets gezegd), dit leven in een spiegelpaleis, uit zich tot in de
kanttekeningen die de verteller zet bij zaken waarvan wij, niet uit eigen waarneming
maar omdat wij wel moeten, plegen aan te nemen dat zij ‘waar’ zijn. ‘Als Tokio, Oslo
en Johannesburg in werkelijkheid bestaan, is het in een van deze plaatsen nu
misschien middernacht’. En, nog sterker, en meer op de lezer gericht: ‘Een ding
was waarachtig: mijn liefde voor haar, de schoonste vrouw die ik ooit’ - gekend heb,
vult de lezer aan, die denkt dat dít in elk geval op de werkelijkheid betrekking moet
hebben. Maar er staat: ‘die ik ooit verzonnen heb’.
Van de vaste thema's in het werk van Tip Marugg komt dat van de drank in Tepalka
slechts terloops voor, dat van de zelfmoord is echter volop aanwezig. De hoofdfiguur
wacht op de dood, als een verlossing, en dat hij die dood tegemoet loopt mag de
lezer als zeker aannemen. Maar dat is nog maar de oppervlakte. Eigenlijk draait
het hele boek om de dubbelsituatie van een verteller die een universum niet alleen
tot leven kan roepen, maar ook in één vaart door vernietigen. De wereld die wij
kennen is identiek met het bewustzijn van de ‘ik’, zei ik al herhaaldelijk; als die
zichzelf vernietigt, doet hij daarmee tegelijk de hele werkelijkheid teniet.
Ik noem deze radicale vorm van het zelfmoordthema, omdat die al in

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

333

Weekendpelgrimage kort maar duidelijk aanwezig is, in een gefantaseerde
verdrinkingsscène waarin ‘het eiland’ mee de diepte ingaat ten gevolge van een
submarine vulkaanuitbarsting. Daarna komt het thema op een vagere wijze voor in
Tepalka: wat gezegd wordt, spreekt de verteller elders weer tegen zodat de
opgeroepen werkelijkheid even snel weer twijfelachtig wordt. In De morgen loeit
weer aan echter beheerst de radicale versie de hele constructie. Zo'n verschuiving
van ‘bijthema’ naar ‘hoofdthema’ treffen wij in de relatie tussen alle drie romans van
Tip Marugg aan, en dat laat de onverbrekelijke eenheid in dit oeuvre zien, maar niet
minder de verschillen tussen de boeken. Zij volgen elkaar op als toegespitste versies,
als radicalisering van wat aanvankelijk een slechts ten dele bewust geworden
levensgevoel is (‘ik sta buiten de wereld van de anderen’) tot een alles dominerend
inzicht: een andere wereld dan die ik mij in mijn fantasieën en gedachten voorstel
is er (voor mij) niet. In zekere zin is er sprake van een groeiende macht van de
verteller (men heeft als lezer de neiging steeds aan dezelfde ‘ik’ te denken) niet
waar het gaat om het verwerven van een plaats in de wereld, maar om die wereld
uit zijn voegen te lichten. De macht groeit naar mate er meer afstand gedaan en
genomen wordt, macht is de keerzijde van onmacht, of misschien moet men spreken
van de omzetting van onmacht in macht, door de handeling van het schrijven.
Schrijven en zelfmoord gaan een bondgenootschap aan dat naar mijn oordeel
Maruggs meest persoonlijke merkteken is.
De morgen loeit weer aan is doortrokken van eenzaamheid en schuldgevoel, net
als de andere twee romans, en net als daar in verband gebracht met masturbatie,
symbool van eenzaamheid en bron van schuld tegelijk. Deze conditie vormt echter
niet meer de wezenlijke tragiek van de verteller: de situatie is als onontkoombaar
aanvaard. Wat nu van de rand naar het midden schuift is de daad van vertellen,
scheppen (en dus ook schrijven). Creatieve macht wordt niet zozeer door het
vermogen tot maken aangeduid, als wel door het vermogen tot vernietigen. De licht
optimistische slotnoot van Weekendpelgrimage (‘dit is mijn eiland’) blijft achterwege,
het pessimisme is even alomvattend als in Tepalka, maar minder passief. In de
tweede (gepubliceerde) roman van Marugg is de kernsituatie die van het
overgeleverd zijn (de zieke die alles aan zich moet laten gebeuren, tot en met de
hem vreemde religieuze handelingen rond zijn sterfbed), in De morgen loeit weer
aan heeft de hoofdpersoon zijn lot in eigen hand genomen. Hij leeft ver van de
andere mensen, met alleen een paar honden en wat toevallige passanten om zich
heen.
De eerste twee romans van Tip Marugg zijn (ik kan dat niet in detail aantonen,
de lezer moet mij maar geloven) tot in de meest bizarre onderdelen uitgekiend. Maar
zo feilloos recht op het doel afgaand als De morgen
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loeit weer aan zijn alleen enkele gedichten (waarvan één overigens weer dezelfde
titel draagt als deze roman). Er kan dus geen mus van het dak vallen, geen parkiet
zich te pletter vliegen, of de schepper heeft er zijn dubbele bedoeling mee. Marugg
nam er dan ook wel de tijd voor om een zo volmaakt verhaal te schrijven, zegt
Isegrim.
De passage over de parkieten is een aardig voorbeeld van de strakke geslotenheid
van deze roman, waarin werkelijk geen woord meer in de lucht blijft hangen. Het is
een verhaal op zichzelf, zoals ook enkele hoofdstukken van Weekendpelgrimage
en In de straten van Tepalka het air hebben van zelfstandige novellen. Deze
gedeeltelijke afzondering maakt dat de lezer de gebeurtenissen als een moment
van intense bewustwording meebeleeft. Maar tevens is dit fragment een integraal
onderdeel van de hele ‘stroom’, en een onthullend moment daarin. Het verhaal zit
zo in elkaar: de verteller, een ouder wordende man die op zijn stoep drinkend en
mijmerend naar het einde van de nacht reist, overpeinst hoe hij enkele malen een
verschijnsel heeft meegemaakt dat voor anderen vermoedelijk verborgen is gebleven:
de groepsdood van parkieten. In het vroege morgenlicht, bij Marugg altijd het uur
van de grootste verlatenheid, het moment dat de angst voor de komende dag tot
paniek groeit, vliegen zij krijsend in snelle vlucht op een bergwand af, maar zwenken
op het laatste ogenblik daarvan weg. Behalve steeds een paar vogels die daarin
niet slagen, of dat niet proberen; zij slaan te pletter. Zelfmoord? Natuurlijke selectie
door de dood, van oude vogels die zich niet meer kunnen voortplanten?
Zonder enige nadrukkelijkheid, zonder doorzichtig symbolisme vooral, wordt dit
zich herhalende voorval gekoppeld aan de levenssituatie van de verteller. De lezer
ervaart het als de afspiegeling daarvan, en op dezelfde wijze worden alle andere
zwervende herinneringen en fantasieën, die het steeds meer gealcoholiseerde brein
van de hoofdpersoon produceert, gebruikt. Onnadrukkelijk maar onverbiddelijk, zo
zou ik de voortgang van het verhaal willen typeren. Maar nooit wordt het bijzondere
ondergeschikt gemaakt aan het algemene. Wanneer ik aan het boek denk, zie ik
beelden, van dwarrelende parkietenveren, van een vlinderplaag. De nadruk op het
moment en het detail wordt nog versterkt door de uitermate preciese soberheid van
de stijl, die mogelijk samenhangt met de onzekerheid van een schrijver die van huis
uit niet nederlandssprekend is.
Natuurlijk zijn de vaste motieven uit Maruggs werk weer aanwezig: de verloren
onschuld van de jeugd, het vreemdelingschap in eigen wereld, de zelfherkenning
in onbereikbare medemensen, zelfverachting, de nachtstilte als achtergrond
(afwezigheid van ‘leven’), de mislukte pogingen tot het aangaan van erotische
relaties. Wat verandert ten opzichte van de vorige twee boeken, is de aanvaarding
van het eigen lot, zonder dat de wanhoop
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daardoor vermindert. Drank en zelfmoord zijn de enige ontsnappingsmiddelen uit
de kooi die ‘het eiland’ (en nog meer dan in Weekendpelgrimage is dat een concrete
representatie van: het bestaan) voor de verteller is. Is hij uitgestoten, of heeft hij
zichzelf buiten de gemeenschap gesteld? Het maakt niet uit. Eigenlijk is hij nooit
opgenomen geweest. De drank is misschien een aangenamer middel om het
onvermogen tot tussen-de-anderen-leven te bestrijden dan zelfmoord, voorlopig.

De morgen loeit weer aan is nauwelijks een monter boek te noemen. Toch blijkt het
een uitzonderlijk brede lezerskring te fascineren, en bovendien fijnproevers tevreden
te stellen. Waar zit dat in? Stijgende belangstelling voor de Antillen? Exotisme bij
lezers die wel eens wat anders willen meemaken dan de perikelen van middelbare
scholieren e tutti quanti? Of juist, ondanks alle verschillen in het ‘décor’, een diepe
verwantschap van de Nederlandse lezer, nog altijd in de ban van Calvijn, met dit
van schuld en voorbeschikking doortrokken levensgevoel?
Misschien zit in die verschillende veronderstellingen een deel van de waarheid,
maar het liefst houd ik het toch op de simpele vaststelling dat een groot schrijver
plotseling barrières doorbreken kan, zijn privé-wereld voor de duur van een boek
kan opleggen aan anderen, om geen andere reden dan omdat hij een groot schrijver
is.
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Carel de Haseth
*
Lag'i nek! ...
Toen mij enige tijd geleden gevraagd werd een bijdrage te leveren voor deze bundel
heb ik vanwege andere verplichtingen, die op dat ogenblik al mijn aandacht opeisten,
bedankt voor de uitnodiging. Eerlijk gezegd kwam het mij goed uit een geldig excuus
te hebben. Om redenen, die hier niet ter zake doen, voelde ik er weinig voor mee
te werken aan de bundel.
Dat er uiteindelijk toch een bijdrage van mij werd opgenomen, is te danken aan
het koppig volhouden van Wim Rutgers, die geen middel onbeproefd liet om mij van
gedachten te doen veranderen. Nadat vriendelijke brieven geen resultaat opleverden,
probeerde hij of ijdelheid mij kon verleiden mee te werken. Het zou volgens hem
opvallen als iedereen, die op de Antillen op literair gebied aktief is, mee doet behalve
ik. Ik weet zeker dat Wim toen al besefte, dat ik niet zelfingenomen genoeg ben om
in zo'n val te trappen en dat hij wat anders moest verzinnen.
Dat deed hij dan ook door in te spelen op mijn waardering voor Boeli en Tip. Ik
moet toegeven dat ik het toen moeilijk kreeg. Op de één of andere manier lukte het
Wim vervolgens de eerst als definitief bestempelde ‘dead-line’ te verzetten, zodat
weer een belangrijk argument om niet mee te doen wegviel.
De genadeslag die hij mij toebracht, was uitermate geraffineerd: er zou maar één
persoon overblijven, die de uitgave in de Amigoe zou kunnen bespreken ...
Nu zit ik met de onmogelijke opdracht om in een paar dagen tijd iets te schrijven
voor een bundel waarin verschillende neerlandici hun wetenschappelijk kunnen
uitleven op het werk van Boeli van Leeuwen en Tip Marugg. In zo'n situatie kan ik
als gelegenheids-recensent het beste mijn mond houden, maar dat mag dus niet
van Wim.
Ik zou wat kunnen zeggen over mijn persoonlijke ervaringen met Tip en Boeli,
maar wat schiet de lezer daarmee op? Ik zou toch niets toe kunnen voegen aan het
werk van beide schrijvers en ben bovendien niet bereid de vertrouwelijkheid van
onze vriendschap geweld aan te doen.
Ik zou ook de mythen rond Tip en Boeli kunnen aandikken, zoals zoveel anderen
dat in de loop der jaren hebben gedaan, maar daar voel ik

*

Papiaments voor o.a.: Je meent het! ...
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weinig voor. Niet alleen omdat een belangrijk deel van deze mythen berust op louter
fantasie, maar vooral ook omdat ze geen recht doen aan beide schrijvers. Verhalen
over Tip's kluizenaarschap of Boeli's visionair individualisme dienen naar mijn mening
enkel om het bij de lezers levende idee te bevestigen, dat alleen min of meer
geschifte lieden ware kunst voort kunnen brengen. Daarom moet het weinig
opwindende kantoorwerk van Tip verdrongen worden en mag Boeli geen
plichtsgetrouw ambtenaar zijn geweest.
Dat Boeli en Tip zelf meewerken om dit beeld in stand te houden, is volgens mij
volkomen verklaarbaar. Om te beginnen ligt het niet in de aard van een Antilliaan
om zijn gasten tegen te spreken. Zodra een Antilliaan merkt, dat de bezoeker graag
zijn eigen mening bevestigd wil zien, gunt hij de vreemdeling dat pleziertje en praat
hem bloedserieus naar de mond.
Daar komt nog bij dat de intelligentie van zowel Boeli als Tip (om het voorzichtig
uit te drukken) boven het gemiddelde ligt en zij voldoende mensenkennis en een
goed ontwikkeld gevoel voor humor hebben. Deze eigenschappen stellen hen in
staat een ander kenmerk van de Antilliaan op werkelijk perfekte wijze vorm te geven.
Als een Nederlander middernacht een fles whiskey in de brievenbus vindt met
op een kladje de boodschap ‘Hier de fles, morgenavond komen we langs’, dan kan
de snotaap die hem dat flikte erop rekenen niet alleen zijn fles kwijt te zijn, maar de
volgende avond op zijn minst voor een gesloten deur te staan. Een reaktie recht
voor zijn raap, heet dat dan.
Zoiets zou Tip bijvoorbeeld nooit doen. Hij zou de ongenode gast de volgende
avond beleefd ontvangen en hem de meegebrachte fles voor zetten. Zelf schenkt
hij zich een bescheiden borrel in en wacht geduldig tot de onbekende niet helemaal
helder meer kan denken om dan een serieus betoog over literatuur te houden. De
volgende dag zal de bezoeker in zijn hotelkamer wanhopig proberen wijs te worden
uit zijn verwarde en onleesbare aantekeningen. Hij herinnert zich een uitermate
boeiend gesprek, maar weet bij God niet meer waarover er gesproken is.
Boeli past meestal een andere taktiek toe. Hij zorgt ervoor dat zijn gast zo lang
mogelijk nuchter blijft en luistert aandachtig naar zijn visie op Boeli's werk.
Tussendoor overlaadt hij de bezoeker met komplimentjes voor de werkelijk
uitstekende analyse, de haarscherpe visie op de Antilliaanse samenleving, enz.
enz. De vreemdeling gloeit van trots en merkt niet meer hoe hij gedurende de rest
van het gesprek wordt gemanipuleerd in de richting die Boeli goeddunkt.
In beide gevallen is de indringer genekt, in de Papiamentse betekenis van
beetnemen. Boeli en Tip zijn absolute grootmeesters in deze kunst, want dat is het.
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Nekken is een verfijnd, bijna aristokratisch, tijdsverdrijf. Het is niet alleen een stuk
vriendelijker dan het botweg dichtslaan van een deur in iemands gezicht, het biedt
de nekker genoegen in plaats van de ergenis, die overblijft na een agressieve daad
van verdediging.
Het gaat er bij nekken niet om de tegenpartij in het openbaar voor schut te zetten
of hem te laten merken dat hij wordt beetgenomen. Als er al getuigen bij aanwezig
zijn, zullen ze ofwel het spel niet doorgronden, ofwel pas na aftocht van de genekte
laten merken hoeveel plezier ze eraan beleefden.
Als het slachtoffer merkt wat hem is aangedaan, dan hoort hij dat sportief op te
vatten. Ofwel hij zorgt dat hij niet meer in de buurt van de nekker komt, of hij probeert
de ander op zijn beurt eens te nekken.
Het belangrijkste is je suprematie over de ander te bewijzen, een suprematie die
je er tegelijkertijd toe verplicht je tegenstander geen onnodig leed aan te doen.
Alleen jij en degenen die tot de kleine groep van ingewijden behoren, mogen zich
amuseren over het slachtoffer.
Er bestaan verschillende varianten van dit nekken, zoals de wat ruwere, minder
verborgen vorm, die we aantreffen in de Nanzi-verhalen. De sluwe spin Nanzi is
iedereen te slim af, maar vaak gaat dat ten koste van het slachtoffer, dat ofwel zijn
bezittingen kwijt raakt, ofwel de dood vindt. Ook de Chinese kok, die stiekem in de
soep plast, nekt in zekere zin zijn meester.
Het essentiële punt waarop deze varianten afwijken van de vorm, die Tip en Boeli
toepassen, is dat in het ene geval de nekker zich in een onderdanige positie bevindt
ten opzichte van de genekte en uit die positie tracht te komen door wraak te nemen,
terwijl in het andere geval juist sprake is van een geestelijk, fysiek of sociaal overwicht
van de nekker, zodat tastbare wraak achterwege kan blijven.
Alhoewel ik van mening ben dat bovenstaande analyse van het gedrag van Tip
en Boeli zo gek nog niet is, vraag ik mij soms af of ik het misschien toch niet bij het
verkeerde eind heb en zelf het slachtoffer ben van één van hun streken.
Het is immers heel goed mogelijk, dat beiden bewust meespelen met de vloed
van Nederlandse journalisten en interviewers die bij hen over de stoep komen en
dat zij juist de Antillianen, die bij voorbaat elke onwetende en onschuldige
Nederlander die ze tegen komen proberen te nekken, beetnemen. Door te doen
alsof ze deze oprechte Nederlanderse gasten nekken, nemen ze wraak voor de
ondankbare vanzelfsprekendheid waarmee wij Antillianen hun bijzonder
schrijverschap waarderen.
Als dat zo is, dan des te meer: chapeau bas!
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Alle Lansu
Een pelgrimage naar het aards paradijs
Toen Tip Marugg het begrip pelgrimage in de titel van zijn debuutroman verwerkte
had hij de kern van zijn thematiek bijna niet raker kunnen treffen. Eigenlijk is dat
ook niet verwonderlijk voor een schrijver die de dikke Van Dale tot tweemaal toe
van A tot Z heeft doorgesnuffeld. Wie in de Van Dale op zoek gaat naar het woord
pelgrimage wordt voor een omschrijving doorverwezen naar bedevaart. En leest
daar: reis naar een heilige plaats ten behoeve van boetedoening of om een gunst
af te smeken; bezoek aan een plaats waaraan waardevolle herinneringen verbonden
zijn. Een pelgrimage heeft te maken met devotie, dat wil zeggen: vrome toewijding,
tot de sacramenten naderen. Het is verbonden met het verlangen naar reiniging,
loutering, verlossing. Het heeft de associatie met de gedachte aan het leven als een
reis, die bijvoorbeeld terug te vinden is in de uitdrukking: wij zijn pelgrims en
vreemdelingen op aarde. Een connotatie die terugkeert in het woord pelgrimschap:
1. pelgrimage; 2. vreemdelingschap. Al deze elementen vormen met elkaar een
vitale onderstroom in Maruggs roman. Zo voert de ontrafeling van het geheim van
zijn vervreemding hem voortdurend terug naar de heilige grond van zijn jeugd en
leidt de poging zich van die vervreemding te bevrijden uiteindelijk tot verlossende
apocalyptische visioenen.
De keuze van het woord pelgrimage is illustratief voor het perfectionisme waarmee
Tip Marugg de taal hanteert. Een streven naar volmaaktheid dat met een gerust
hart tevens verantwoordelijk kan worden gesteld voor de beperkte omvang van zijn
oeuvre. Maruggs leven en werk worden getekend door de hoge eisen die hij daar
aan stelt, anders gezegd: zijn hang naar het absolute.
Toen mij gevraagd werd om voor dit boek een bijdrage te leveren over het proza
van Tip Marugg kreeg ik carte blanche. Van die gelegenheid besloot ik gebruik te
maken door, met alle onbevangenheid die nog in mij is, de drie romans van Marugg
te gaan herlezen. Dan zou zich, zo hoopte ik, vanzelf wel een thema aandienen dat
ik als onderwerp van mijn essay zou nemen. Tot mijn eigen verrassing bracht mijn
onbevangen herlezing een thema aan het licht waarvan ik niet eerder het cruciale
had herkend. Het is een thema dat in de beschouwingen en recensies over het werk
van Marugg naar mijn smaak ten onrechte nogal onderbelicht is gebleven.
Uit Maruggs universum van eenzaamheid en vervreemding, nachtelij-
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ke alcoholische exercities en zelfmoordfantasieën kwam, gaandeweg steeds
onontkoombaarder, het thema bovendrijven dat misschien wel aan alles vooraf gaat:
‘een verlangen naar iets dat ik niet precies kan definiëren’, zoals hij het in
Weekendpelgrimage omschrijft. Ik wil het noemen: het onuitroeibare heimwee naar
een toestand die misschien wel nooit bestaan heeft. Uiteindelijk vindt de
vervreemding die de hoofdpersonen van zijn romans ervaren haar oorsprong in een
diep romantisch verlangen naar de onderweg verloren onschuld. Het besef dat het
bestaan in dat licht gezien niet anders dan ontoereikend kan zijn doet de rest.
Heimwee naar het aards paradijs is de Alfa en Omega van de vervreemding. Het
is een verlangen naar het zuivere en het pure, naar een vorm van onbevangenheid
en vanzelfsprekendheid, naar een ongeschonden toestand die geassocieerd wordt
met de jeugd. Het is opmerkelijk en veelbetekenend dat in alle drie de romans van
Marugg de door de hoofdpersoon opgeroepen herinneringen vrijwel altijd betrekking
hebben op momenten van zuiverheid, harmonie, momenten waarin alles klopt en
de ik boven zichzelf wordt uitgetild dan wel op de omslagmomenten die markeren
waar de onschuld onderweg verloren raakte, haar eerste deuken opliep, momenten
op de drempel van de volwassenheid. Of zal ik zeggen: op de drempel van de
geslachtsrijpheid?
Op verschillende plaatsen in zijn romans is er aandacht voor puberale erotische
schermutselingen, fantasieën en sexuele initiatie. Steeds zijn het belevenissen die
gekenmerkt worden door een mengeling van angst, schaamte, opwinding, genot
en uiteindelijk teleurgestelde verwachting. De werkelijkheid schiet tekort. In de
zeldzame erotische ervaringen die hij later heeft wordt dit steeds weer bevestigd.
Ze ontaarden in banaliteit of worden ongewild bedorven door raciale animositeit.
Het zijn hoe dan ook min of meer traumatische ervaringen. De sexualiteit in het werk
van Marugg lijkt mij behalve een illustratie ook een metafoor van de eenzaamheid
en onmacht van zijn hoofdpersonen. Niet voor niets spelen masturbatie en de
suggestie van impotentie een steeds weerkerende rol. Bindingsangst bepaalt zijn
liefdesaffaires in zijn adolescentie. Zijn latere vrouwelijke ‘tegenspeelsters’ zijn niet
toevallig vrijwel steeds prostituées. Op de bodem van dit onvermogen en voorbij de
metafoor ligt naar mijn gevoel het verlangen naar een onbereikbaar ideaal. Wat
overblijft is de gedroomde vrouw (‘de nacht is mijn zwarte vrouw’). Maruggs
hoofdpersonen hebben zich door hun verlangen naar het zuivere en pure in de
mens en de menselijke verhoudingen in een tamelijk onmogelijke positie geplaatst.
Wat zij zoeken is in het werkelijke leven niet terug te vinden. Een maatschappelijk
bestaan is banaal, vals, corrupt, vol hypocrisie en bloedeloze compromissen, kortom:
onherroepelijk bezoedeld. Deelname is onmogelijk, wat resteert is de
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afzondering. Een keuze die wellicht rationele elementen kent, maar in wezen als
een noodlot wordt geschetst. De hoofdpersonen zijn verwikkeld in een niet-aflatende
poging de oorsprong daarvan de achterhalen, maar ondertussen moeten ze er wel
mee zien te leven.
De eenzaamheid biedt nog de beste mogelijkheden om dicht bij die eigen, pure
wereld te blijven. In het rijk van de door de drank aangewakkerde verbeelding valt
bij vlagen zelfs een glimp op te vangen van de verlangde zuiverheid. Zo biedt de
afzondering niet alleen ontsnapping aan het bezoedelde bestaan, maar ook uitzicht
op de gedroomde deelname. De verbeelding tovert momenten van deelname, van
binding, in een ongeschonden versie. Eenzaamheid is een zegen en een vloek.
Want tegelijkertijd betekent een heremitisch leven een niet-geleefd (maatschappelijk)
leven en is om die reden op haar beurt met schuld beladen, met spijt, met het
schuldige besef van onvermogen tot het aangaan van de in wezen zo verlangde
verbinding. Zowel door deelname aan het aardse, maatschappelijke bestaan als
door de afzondering waarin hij zijn toevlucht zoekt laadt de mens schuld op zich.
Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk valt er niet te ontkomen aan de
ontoereikendheid van het bestaan.
De drank speelt in dit alles een vitale rol. Die biedt een tijdelijke ontsnapping,
zowel aan het banale als aan de scherpe kantjes van het isolement. Alcohol is de
brandstof die voert naar vluchtige momenten waarin weer even een vleugje wordt
opgevangen van de zuiverheid die onderweg in het leven verloren is geraakt. Het
is een middel om zichzelf te herscheppen, een voertuig naar momenten van
gedroomde verbinding. Het ontlast voor even het bezwaarde geweten. Het leidt tot
momenten van luciditeit. Sommige dingen zijn alleen te begrijpen als je dronken
bent. Onder invloed van de drank hervindt hij ‘de onschuldige blik’, het verwonderde
kijken. Op z'n best, want drank is ‘de grote heelmeester, de bedrieglijke kwakzalver’,
een illusoir, ja zelfs riskant goedje. De scheidslijn tussen genade en hellevuur is
flinterdun en scherp als de rand van een scheermesje. Koortsdromen vol helse
hallucinaties vormen de keerzijde van zijn zucht naar hemelse openbaring.
Ook de nacht speelt een belangrijke rol. Het is het deel van de dag waarin de
wereldse activiteit goeddeels tot rust komt, de wereldse activiteit waarvan het echec
in het daglicht meedogenloos zichtbaar wordt. In de nacht heerst de stilte die de
hoofdpersoon doet mijmeren en hem in staat stelt op reis te gaan in zijn herinnering:
de contouren en de details van aardse dingen verdoezelen tot
onbeduidende schimmen, de vervalste wereld en haar dreiging worden
uitgedoofd.
In de stilte van de nacht en onder invloed van de nodige alcolholica kun-
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nen droom en werkelijkheid tijdelijk versmelten. De hoofdpersoon van De morgen
loeit weer aan heeft een welhaast erotische verhouding met de nacht.
Maar in de loop van de opeenvolgende romans groeit het besef dat de nacht en
de drank niets méér te bieden hebben dan een troostrijk toevluchtsoord, een doekje
voor het bloeden, louter illusie. Met het groeiende besef van de onbereikbaarheid
van het verlangde ideaal resteert uiteindelijk nog maar één remedie: alles wat onrein,
niet puur is moet vernietigd worden. Zelfmoord en Apocalyps vormen de
onvermijdelijke apotheose. De finale oplossing ligt in het visioen van de dood, die
geen eindstadium is, maar de belofte inhoudt van een nieuw, schoon, maagdelijk
begin.
Het apocalyptische slotaccoord van De morgen loeit weer aan is niet de enige
illustratie van het bijbelse karakter van Maruggs werk. Dat is doortrokken van
begrippen als schuld, boete, verlossing, onschuld, zuiverheid, reiniging, loutering
etcetera. Het is in diepste wezen een pelgrimage naar het aards paradijs, een
ongerepte wereld bewoond door een ongerepte mens.
Om de hierboven geschetste interpretatie (want dat is het tenslotte, niet meer en
niet minder) nader te illustreren wil ik de rest van dit essay gebruiken voor een kleine
omzwerving langs de drie romans van Marugg. Aan de hand van talloze citaten wil
ik laten zien hoe het in het werk van Marugg al van meet af aan wemelt van de
passages waarin het heimwee naar een verloren oerstaat doorklinkt. Op die manier
wil ik proberen de lezer deelgenoot te maken van mijn eigen ontdekkingsproces
tijdens het lezen.

Weekendpelgrimage (1958)
De hoofdpersoon is verwikkeld in een haat-liefde-verhouding met zijn geboorte-eiland
Curaçao. Hij is een buitenstaander en probeert zich op een wanhopige manier thuis
te voelen. Hij is een blanke op een ‘negereiland’ (‘soms wou ik dat ik een neger
was’), als protestantse jongen zat hij op een katholieke school. Zijn vervreemding
heeft hier een duidelijk sociaal karakter, direct gekoppeld aan de plaats van
handeling, het eiland Curaçao. Een eiland dat volgens Amerikaans recept wordt
meegesleurd in de vaart der volkeren en in dit onontkoombare proces van
vooruitgang steeds meer van haar eigenheid verliest. Het eiland is niet meer wat
het geweest is ‘Een eiland blijft nooit een eiland’. Het moderne leven heeft haar
intrede gedaan met alle gevolgen vandien voor het plattelandsleven: de komst van
de raffinaderij heeft het grondwaterpeil dramatisch doen dalen, de jongere generatie
trekt naar de stad. De fysieke gevolgen van de industrialisatie van het eiland worden
in welhaast nachtmerrie-achtige beelden getekend.
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De vooruitgang drijft de jonge generatie negers in de armen van een tragisch
misverstand: vanuit een nieuw gevoel van culturele inferioriteit omhelst ze alles wat
nieuw en modern is en verloochent intussen haar ‘roots’:
Alles wat de herinnering terug kan roepen naar dit verleden, moet
verdwijnen. En zij maakt zich een volksvreemde beschaving eigen, die
leeg is omdat zij niets eigens heeft.
Door deze processen mogen blanke en zwarte groepen dan wellicht dichter tot
elkaar komen, de gevoelens van jaloezie, achterdocht en haat hebben ondertussen
nog niets van hun kracht verloren. De onderlinge verhoudingen op het eiland worden
nog altijd getekend door verschillen in huidskleur. Het vergiftigt de omgang tussen
twee mensen die van elkaar houden. Tijdens een dagje uit met Altagracia vormen
hun huidskleuren het struikelblok:
Altagracia heeft mij lief. Zij houdt van mij, maar zij haat mij omdat zij weet
dat ik nooit met haar kan trouwen.
Op het eerste gezicht lijkt de vervreemding in Weekendpelgrimage van louter sociale
aard. Marugg schetst het ongemak van een blanke op een negereiland en doet
pogingen daar een grond voor de vinden in de sociale werkelijkheid. Maar er gaat
iets fundamentelers onder schuil. De sociale struikelblokken die de hoofdpersoon
naar voren schuift om zijn vervreemding een bodem te geven, als het ware te
‘verklaren’, zijn in wezen evenzovele illustraties van een verminkte zuiverheid of
authenticiteit. In tal van opzichten is het eiland z'n onschuld kwijt geraakt en raakt
het overwoekerd door oppervlakkigheid en kunstmatigheid. De overigens maar al
te realistisch beschreven ontwikkelingen op Curaçao vormen hier tevens de metafoor
van de verloren onschuld. Tegelijkertijd weerspiegelen ze de persoonlijke
geschiedenis van de hoofdpersoon en versterken ze diens vervreemde levensgevoel.
Al op de derde pagina van zijn debuutroman suggereert de schrijver terugkeer
naar de kinderjaren als remedie wanneer je in de penarie zit. Als kleine jongen hield
hij van de regen. ‘God is de wereld aan het schoonwassen, zei iemand eens toen
het begon te regenen.’ De beloften van de kinderjaren worden gesymboliseerd in
het terugkerende beeld van het papieren bootje dat verre reizen maakt. ‘Maar soms
kantelt het bootje en zinkt.’
Tal van momenten die een omslag markeren passeren de revue. Na een
jarenlange correspondentie met de timmermanszoon Dennis (J.C.) komt op zijn
vijftiende verjaarsdag ‘de ontgoocheling’: het geloof biedt geen soelaas. In zijn
puberjaren beleeft hij, in een hitsige, hem opgedrongen scène met de kokkin des
huizes, zijn sexuele initiatie. Na afloop moet hij concluderen:
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Alles was onveranderd gebleven. Alleen noemde Ia, de kokkin, je sedert
die nacht voortaan altijd ‘meneer’.
Was dat dan alles? Geconfronteerd met hun hypocrisie breekt het besef door: ah,
zo zijn de volwassenen.
Tijdens zijn nachtelijke dooltocht geeft hij een lift aan een vijftienjarige jongen:
Zijn gezicht had nog die jeugdige, vragende en toch overmoedige
uitdrukking die alle kinderen hebben en alle grote mensen missen.
De ik overweegt de jongen te verdrinken. Waar deze opwelling vandaan komt is
hem een raadsel, maar als lezer proef je zijn motief. De jongen in de golven gooien
is misschien wel een daad van genade: de onschuld in de knop houden, voor ze
ontaardt, bezoedeld raakt, onvermijdelijk verwelkt en verbleekt. Alles wat hem nog
te wachten staat, alles wat na de jeugd komt is alleen maar minder.
‘Ik bewaar in mijn hart vage herinneringen aan mooie momenten van geluk uit
mijn jeugd’, verzucht de hoofdpersoon, vermoedelijk een dertiger. ‘Maar dat is
allemaal nu zo lang geleden.’ Wat rest is een vergeefse poging tot herbeleving van
wat waardevol was en het besef dat het verband tussen zijn jeugdherinneringen en
zijn huidige leven verloren is geraakt. Nu leeft hij ‘in het voortdurende besef dat ik
mijn tijd verpruts, gruwelijk verpruts.’
Mogelijke strategieën om een uitweg te vinden uit deze onleefbare toestand
passeren de revue: de drank biedt tijdelijk soelaas. De ik-figuur overweegt emigratie
en zelfmoord. Hier wordt al de Apocalyps gesuggereerd die in De morgen loeit weer
aan de apotheose vormt. De verdrinkingsdood treft de hoofdpersoon èn het eiland:
Waar eens het eiland heeft gelegen, schitteren nu zilveren golven met
witte franjes in de tropenzon.
Zich schikken in de tredmolen van alledag op kantoor is een andere optie. Maar
niet één die echt serieus genomen kan worden. Marugg is hier op diverse plaatsen
ronduit cynisch over het grote-mensen-leven: ‘Het vervloekte is dat je thans een
man bent, een volwassene, en ook geacht wordt als een volwassene te handelen.’
De ik wil zich wreken op alle parafernalia van het maatschappelijk leven. Het soort
bestaan dat door de anderen kennelijk als niet meer dan normaal wordt ervaren,
brengt hem ‘van streek’. Het zal toch niet waar zijn dat dat het leven is: ‘Man, vrouw
en een Vauxhall vol met kinderen, Jezus Christus!’ De ironische toon waarop hij
zijn klemmende vragen over het volwassen leven presenteert spreekt boekdelen:
‘Je bent een volwassene en een volwassene weet toch alles en loopt toch niet met
raadsels rond?’
Het leven zoals hij het bedoelt is niet voor hem weggelegd. En toch, aan
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het slot van de roman, in een van de langste zinnen uit Maruggs hele oeuvre, vlamt
de hoop op. In veelzeggende bewoordingen:
Nu, op dit ogenblik, dronken en doodmoe en slaperig als ik ben, is er iets,
in mijn binnenste, helemaal op de bodem van mijn ziel, wat weet ik niet
precies, maar het is iets dat wij allemaal hebben, de een meer de ander
minder, iets dat altijd ongeschonden en onaangetast is gebleven, iets
kostbaars, - is het een gebed, een herinnering, een liefde? -, ik weet het
niet, het is iets dat op de bodem van mijn ziel is, steeds bedolven geweest
onder duizenden onbeduidende en bijkomstige dingen, op de achtergrond
en verloren geraakt in een eindeloze reeks van naarstige eendere dagen
in de onwezenlijke maalstroom van tien, twintig verknoeide jaren, maar
dat nooit helemaal gesmoord is geworden, dat brandende is gebleven,
een kleine warme vlam die nu haar onzekere stralen uitzendt, weifelend
eerst als om het terrein te verkennen waarop het vuur branden moet.
De roman eindigt min of meer in een verzoening. De ik-figuur begint te vermoeden
dat het levensgevoel waarmee hij kampt hem overal zal achtervolgen, waarheen
hij ook gaat. Dan kan hij net zo goed blijven waar hij is.

In de straten van Tepalka (1967)
De auto waarin de hoofdpersoon uit Weekendpelgrimage zijn nachtelijke dooltocht
maakte is vervangen door het ziekenhuisbed. Door de koorts opgeroepen
hallucinaties vervullen de rol van de drank uit het debuut. Het eiland Curaçao heeft
plaats gemaakt voor een niet nader gelokaliseerde en eigenlijk ook nauwelijks in
beeld verschijnende stad op, vermoedelijk, het Latijnsamerikaanse continent. Het
is een lokatie die omringd wordt door ‘een vergaand koninkrijk waarin niemand zal
wederkeren’ - een omschrijving die ik niet anders kan lezen dan als een rake
metafoor van de verloren onschuld.
Het onbepaalde decor versterkt het universele karakter van de vervreemding
waaraan de hoofdpersoon ten prooi is. In deze roman wordt definitief duidelijk dat
de oorzaak van zijn buitenstaander-zijn dieper ligt dan in het sociale c.q. raciale dat
in Weekendpelgrimage op de voorgrond staat. In de straten van Tepalka is de roman
waarin Marugg het uitvoerigst stilstaat bij het niet-geleefde leven, zijn schuldgevoel
daarover, de vertwijfelde poging zich van zijn vervreemding te ontdoen, het verlangen
om er bij te horen:
er is altijd het besef in mij aanwezig geweest dat het anders moet. Maar
tegelijkertijd ook dat het niet anders kan.
Ook in deze roman voeren de herinneringen van de hoofdpersoon hem te-
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rug naar de momenten waar hij als jongen zijn onschuld verloor. In een scène vol
puberale erotiek met zijn nichtje Andra wordt het genot dat hij beleeft overwoekerd
door de angst. Latere sexuele ervaringen zijn een farce: ‘Wil ik je vertellen hoe het
gegaan is de eerste keer dat ik intieme relaties had met een vrouw?’ zegt hij tegen
zijn gesprekspartner Conchita. ‘Een mieters verhaal. Om je rot te lachen.’ Volgt het
ontluisterende verhaal van een bezoek aan een goedkope hoer. Tijdens de nacht
die hij doorbrengt bij Conchita vlucht hij, als puntje bij paaltje komt, het bed uit. In
de badkamer geeft hij zich over aan een monoloog, een zelfportret in de vorm van
een toespraak voor de denkbeeldige rest van de wereld. Het portret van een outsider.
Vroeg in de roman keert het beeld terug van de jongen en de dreigende
verdrinkingsdood, een beeld dat ook al de aandacht trok in Weekendpelgrimage.
De jongen is hier duidelijk een afsplitsing van de ik. Hij staat op de drempel van de
volwassen wereld, op het punt om zijn onschuld te verliezen:
Hij is aan de afpaling gekomen tussen een kinderwereld vol
snel-te-vergeten-zottigheden en voor-altijd-te-bewaren-heerlijkheden, en
die andere wereld vol sommerende geluiden.
De jongen wordt behoed voor de verdrinkingsdood, maar daarmee is hij nog niet
gered. Want de weg terug naar ‘het vertrouwde sprookjesland van zijn kinderwereld’
is afgesloten. In ‘het niemandsland’ waarin hij terecht komt verdwijnen met de jaren:
jeugd, groeivreugde, onbezorgdheid, spontaniteit. Geen jeugdige
zielsverrukking meer, geen exalterende klopping van het bloed, geen
vurigheid om een krankzinnig ideaal. Daarvoor in de plaats het knagende
besef dat hij de meest belangrijke tijd van zijn leven onbenut voorbij laat
gaan. Daarvoor in de plaats een geleidelijke afdaling naar een kleurloos
bestaan, waarin hij zich omringd weet door duizend uurwerken die met
burgerlijke bedachtzaamheid de tijd aangeven.
De ik is ‘na zijn jeugd buiten het leven komen staan’. Op tal van plaatsen in de roman
keert deze constatering in verschillende bewoordingen terug:
De droom, waarin ik als jongen heb gedoold door een pas gewassen
landschap met een zilveren zon, is voorbij ... Na mijn twintigste heb ik
niets nieuws meer beleefd ... Ik ben gestorven toen ik achttien was en
ophield te leven. Ik ben nu alleen maar mijn tijd aan het uitzitten.
Vervolgens doemt een andere projectie van de ik-figuur op, een oude man:
Al de weelderige beloften uit zijn kinderwereld heeft hij angstvallig bewaard
en zo lang met zich meegedragen dat zij hun waarde hebben verloren,
door de zon kromgetrokken verwachtingen die de vereenzaming volslagen
maken.
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‘Vol verwachting klopt ons hart’ vormt de tegenmelodie. Nog altijd is er de vertwijfelde
hoop dat er een oplossing komt, dat hij op een dag plotseling in staat zal zijn
deelnemer te worden. Hij benijdt de anderen die daar wèl in slagen. Maar hij herkent
zich eenvoudigweg niet in de dingen die het leven voor hen kennelijk de moeite
waard maken. De goede voornemens die hij maakt zijn ironisch getoonzet:
Ik zal niet meer transpireren en een raar gevoel in mijn maag krijgen
wanneer ik kraakzindelijk afgeschrobde vertrekken betreed.
De zuiverheid die hij zoekt is duidelijk van een andere soort. Zijn verlangen naar
deelname is op z'n zachtst gezegd ambivalent. In zijn ambivalentie is niet alleen de
vraag voelbaar of hij het wel zal kunnen, er is ook de twijfel of hij het uiteindelijk wel
wil. De ik-figuur verlangt wanhopig naar contact maar stelt daar geen misselijke
eisen aan:
... verder te komen dan de waas van banale gevoelens, tot ik de bron
bereik van de inwendige kracht die de zuivere aandoeningen bepaalt.
Tegelijkertijd is hij zich ervan bewust dat:
elk verheven geluksgevoel, elke benadering van de Heer besmeurd wordt
door de intrinsieke obsceniteit van de mens.
De ik voelt zich heen en weer geslingerd:
tussen twee werelden die beide onecht zijn, tussen een gedroomde
deelneming aan het leven en een lusteloos wachten op de toverslag die
nooit komt.
De zuiverheid van het bevrijdende visioen wordt verstoord door alledaagse
banaliteiten (‘het eten is klaar, de telefoon rinkelt, ik moet mijn nagels knippen, is
de krant er al?, hoeveel heeft het gekost?, zalig kerstfeest, ik moet naar het toilet,
proficiat met je verjaardag’). Dit dualisme ontwricht zijn innerlijk, maar vormt ook
een krachtbron. Wanneer hij verstrikt is geraakt in de wereld die niet de zijne is,
komt dikwijls:
het verlossende geloof in zijn eigen pure wereld, die deze degradatie zal
reinigen en op de een of andere wijze zijn onschuld voor eeuwig zal
verduurzamen.
Hij zou de ogen willen sluiten ‘voor alles wat ik ooit gezien heb en alles vergeten
wat ik ooit heb meegemaakt’. Hij zou weer schoon willen worden, van alle
vertroebelende ballast bevrijd. In een welhaast Messiaanse monoloog predikt hij
een revolutie die:
alle ziekte-gevangenen zal bevrijden en hen zal terugvoeren naar een
nieuw begin, naar een oud vergeten begin.
Ook wanneer hij zijn onvermogen formuleert klinkt daarin het besef door van verloren
puurheid:
Altijd wanneer ik een zuivere gedachte onder woorden probeer te brengen,
wordt zij door de uitgesproken woorden verminkt. [...]
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Al mijn plannen worden toch belachelijk wanneer zij ten uitvoer worden
gebracht.
Hij meent ‘een groot geheim’ op het spoor te zijn. Een formule voor de harmonieuze
afstemming tussen de wereld en jezelf: ‘zich regelen naar alles wat men ziet, ruikt,
hoort, proeft en ervaart’. Maar ook deze aan de Tao Te Ching ontleende houding
tegenover de wereld is kennelijk geen haalbare kaart.
De roman eindigt met een reinigingsritueel: de toediening van de laatste
sacramenten, die tot gevolg heeft dat ‘een innerlijke stilte, een totale quiëscentie
die alle jarenlange onrust uitbant’ over hem komt, even is hij ‘heel dichtbij iets
waardevols’.

De morgen loeit weer aan (1988)
Hier heeft de ik-figuur, een man van ‘gevorderde leeftijd’, eigenlijk de hoop
opgegeven dat het hem ooit nog zal lukken aansluiting te vinden bij het leven om
hem heen. Hij heeft de wereld de rug toegekeerd en zich in gezelschap van zijn vier
honden, een immer aanwezige drankvoorraad en een pistool op zijn nachtkastje,
teruggetrokken op een tamelijk afgelegen plek van het eiland (Curaçao). Hij berust
in zijn lot. Hij zoekt de verzoening met het bestaan nu langs een andere weg. Niet
meer in de wereld, maar in zijn innerlijk. De enige verbinding die hij nu nog zoekt is
kosmisch van aard. Er zijn erotisch getinte momenten van geborgenheid in de
nachtelijke kosmos, die zich als een ‘heilige Caribische moeder’ over hem ontfermt.
In zijn hallucinerende koortsdromen herinnert hij zich hete middagen in de hangmat
met Irma-Luz, ‘een vrouw met een zachte, mispelbruine huid’. In het bijzonder die
middag in mei, ‘de dag waarop het maagdenvlies van mijn dommelig geboorte-eiland
met weerstand, pijn en bloeding inscheurde’, toen de betovering, ‘de tederheid van
onze doodstille wereld’ plotseling werd verbroken door een opstand vol geweld. De
stad staat in brand. Het is 30 mei 1969, een traumatische dag in de geschiedenis
van Curaçao. Het eiland verliest definitief haar onschuld. De veronderstelde harmonie
tussen de rassen spat als een zeepbel uit elkaar. Ook nu weer hangt er een doem
over de pure erotiek.
De nacht en de drank zijn zijn hoeders, de voertuigen die hem terugvoeren naar
het verloren paradijs van zijn jeugd. Zijn ‘eenzaam spel’ bestaat uit het opzettelijk
oproepen van ‘de bedwelmende duizeling’, die hij in zijn jeugd voor het eerst ervoer.
De duizelingwekkende momenten die hij zich herinnert zijn momenten van mystieke
dan wel erotische vereniging. Uit de verte gadegeslagen en in de fantasie beleefd:
Ik probeer de draaiing in mijn hoofd op te roepen die voert naar jonge
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dagen ... Onder invloed van drank kan ik bij tijden met kinderogen naar
een dier, plant of steen kijken en ineens de dingen nieuw zien en beneveld
hopen op een wonderbaarlijke redding, die mij weer blank in het leven
zal doen staan.
Maar hij is er zich ten volle van bewust dat deze poging niet meer op kan leveren
dan ‘een kortstondige illusie’. Drank is:
de grote heelmeester, de bedrieglijke kwakzalver. (...) Een volwassene
wordt nooit meer vrij, het zal hem nimmer gelukken zich te ontdoen van
de onreine dingen die zich met zuignappen hebben vastgehecht aan zijn
leven. Er is geen weg terug. Maar ik drink en laat mij meevoeren in mijn
efemere roes naar een levensfase die onverwelkt was, omdat ik anders
genoegen zou moeten nemen met het onwaarschijnlijk rustige en
vreedzame bestaan van een frisse grijskop die meent gelukkig te moeten
zijn omdat geen grote catastrofen hem teisteren.
De volwassene:
struikelt over het gewicht der jaren wanneer hij teruggrijpt naar de gloed
van zijn jeugd. Wanneer men niet jong meer is, heeft alles wat pril en
smetteloos is te maken met de dood (...) Zowel een blijde
toekomstverwachting als een rijke herinnering zijn bedrieglijke zaken.
Hij doet een laatste greep naar het ultieme begrip omtrent zichzelf:
Ik wil dieper in mijn innerlijk kijken (...) tot in de nooit rustende halfweke
massa, die de lichaamsfuncties en geestelijke processen regelt en waar
de oerdierlijke ziel en de goddelijke ziel eindeloos cohabiteren en mijn
daden en gedragingen voortbrengen. Ik wil de architectuur ontcijferen
van de cellen die mijn levenspatroon eigenmachtig determineren, het
circuit van impulsen decoderen dat mij als marionet manipuleert, het
territoir van de schepper van mijn lichaam betreden en hem schuchter
om enige uitleg vragen. Als gewoonlijk mislukt elke poging mijzelf te
kennen, wordt elke hunkering God aan te raken gestraft.
Zo rijpt, terwijl de nacht haar hoogtepunt nadert, het verlangen naar een catharsis.
De hoofdpersoon onderwerpt zich aan een nauwgezet reinigingsritueel. Hij gaat
douchen, zijn haar wassen, zich scheren, zijn nagels knippen en kleedt zich geheel
in smetteloos wit. Hij voelt zich:
zowel lichamelijk als geestelijk fris en verjongd. (...) Wonderlijk, hoe een
lijfelijke reiniging de illusie kan wekken van een loutering van de
onstoffelijke ziel. (...) Nooit was een nacht zo perfect om een alles
afwassende doop te ontvangen.
Het laatste kwartier is aangebroken. Het leven op het Latijnsamerikaanse continent
trekt in hartverscheurende visioenen aan zijn oog voorbij - beelden vol armoede,
ziekte, onderdrukking, terreur. Vervolgens doemt Eugenio, de dorpsgek uit de buurt
van zijn hermitage, voor zijn geestesoog
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op. Hij vertolkt Maruggs aanklacht tegen het opperwezen in een bitter-ironische
smeekbede om de wereldse chaos nog vele malen groter te maken dan die al is.
In de tirade van de dorpsgek laat Marugg zijn woede en walging om de wereld zoals
hij is op hilarische toon de vrije loop. Voor wie het nog niet wist: de mens heeft er
een zooitje van gemaakt. Een onherstelbaar zooitje.
In de Apocalypse ligt tenslotte de enige uitweg, zowel voor de ik als voor de wereld
waarin hij leeft. De ondergang van het bezoedelde bestaande moet de weg vrijmaken
voor een maagdelijke start, de geboorte mogelijk maken van een nieuwe zuiverheid.
‘Eens zal daaruit wellicht een nieuw continent ontstaan.’ Dit bijbelse beeld vormt
het, hopelijk voorlopige, slot van Maruggs pelgrimage naar het aards paradijs.
Het werk van Marugg oogt op het eerste gezicht somber, maar getuigt alles
welbeschouwd van een weldadig vitalisme. Het bevat een vlijmscherp bewustzijn
van de condition humaine, het ademt tegelijkertijd verzet tegen het bestaande.
Gedreven door ‘een verlangen naar iets dat ik niet precies kan definiëren.’ Wellicht
tegen beter weten in een desnoods vergeefse gooi doen naar het absolute, ja
misschien is dat wel het leven. Zodra je daarmee ophoudt ben je pas echt goed
dood. Geen wonder dat die zelfmoordenaar nog steeds rondloopt, nog steeds op
reis is door het leven.
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Eva Abraham
Tip Marugg en de dieren
In het werk van Tip Marugg speelt de natuur een centrale rol. In de volgende pagina's
heb ik enkele aantekeningen gemaakt over de relatie van Maruggs protagonisten
met dieren, een relatie die in de loop der jaren steeds intiemer en hechter wordt.
Centraal staan vogels, insekten en honden maar in het nieuwe boek waaraan de
schrijver werkt valt nadruk op de leguaan, een groot soort hagedis die eruit ziet als
een kleine draak.
In het eerste werk, gedichten uit de periode 1946-51 die pas in 1976 gebundeld
verschenen onder de titel Afschuw van licht, worden ‘rode vogels’ genoemd die ‘in
het rood zijn ondergegaan’ (Soirée) en blote vogels ...
die van huis tot huis gaan bedelen
om stukjes echte levensvreugd
en zich met stalen vuist verzetten
tegen de aanranding van mijn deugd
(Het Verbrande kind was een Dromer)

Maruggs eerste roman, Weekendpelgrimage is een boek over de Curaçaose
samenleving. Wie daar iets van wil begrijpen zou op de eerste plaats dit boek moeten
lezen. De ik-figuur is een jonge man die is opgegroeid in Willemstad, in de wijk
Otrabanda. Tijdens een nachtelijke tocht langs diverse kroegen ontmoet hij een
bonte stoet van mensen uit de Curaçaose samenleving. Aan het einde van zijn
pelgrimage vindt hij troost in de natuur.
De relatie met dieren is in het grootste deel van dit boek typisch een
subject-objectrelatie. Het zijn de mensen die denken, handelen en voelen en dieren
zijn daarbij objecten die worden verzameld, gedood of gespaard, ze zijn er om iets
mee te doen of ze geven aanleiding tot bepaalde emoties. De Nederlandse
natuurkundeleraar die belangstelling heeft voor zowel de folklore als de flora en
fauna van Curaçao heeft een museumpje met wel duizend dode vogels, insekten
en ‘andere zeldzame voorwerpen.’ In Weekendpelgrimage wordt gesuggereerd dat
de mensen in de zwarte bevolkingsgroep op het platteland vroeger een andere
relatie met dieren hadden. Door dieren aangekondigde goede en kwade voortekenen
werden serieus genomen, de verhalen over de spin Nanzi, die iedereen te slim af
is, werden van generatie op generatie overgedragen en sommige dieren werden
gevreesd om het onheil dat ze konden aanrichten, zoals de grote,
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zwartgrauwe vogel die er zijn specialiteit van maakte om kleine kinderen op de
achtste dag na hun geboorte te ontvoeren. Sinds de industrialisering van het eiland
is dat alles verloren gegaan. De held van Weekendpelgrimage placht als jongen
met behulp van dieren de verveling te verdrijven:
Ik heb van alles geprobeerd, postzegels, een aquarium, een hond, vogels
doden met de katapult ... alles gaat na een maand of zo vervelen.
Een van zijn activiteiten was op zolder met een katapult op vleermuizen schieten.
‘Ik vond ze vieze dieren en kon er wel duizend doodmaken.’ Hij heeft nooit kunnen
schieten op de kleine vogeltjes die geelbuikje worden genoemd en die hem
ontroerden, maar eenmaal opgegroeid jaagt hij op konijnen en leguanen en het
scheelt niet veel of hij rijdt dwars over een hond heen die midden op straat ligt.
Misschien wil dat beest wel dood. Waarom gaat hij anders midden op
straat liggen? Maar de hond wil niet dood. Op het laatste nippertje springt
hij opzij. Mijn linkerspatbord gaat rakelings langs zijn achterlijf. Jammer
eigenlijk, de vliegen hadden anders morgen mooi feest kunnen vieren.
‘Dag, Karpattenkoning!’ Ik houd niet van honden.
Aan het einde van het boek blijkt echter dat de protagonist een nieuwe relatie met
de natuur heeft ontwikkeld. Nadat hij zowel zelfmoord als emigratie heeft overwogen
gaat hij te rade bij een eeuwenoude indjuboom, ‘met een onzichtbare macht en die
spreekt tot hen die hem kunnen verstaan’ en na deze confrontatie komt hij ertoe
zijn leven op het eiland te accepteren en een nieuwe dag tegemoet te gaan. Dan
volgt in de op een na laatste alinea van het boek de volgende passage:
Ik denk aan de bula-duifi: hij heeft sterke vleugels en is vrij om weg te
vliegen. Maar waar hij ook been vliegt, tot zijn dood toe draagt hij het
merk met zich mee: een zwarte kring om de hals. En hij blijft. Hij blijft en
bouwt en bemint en brengt jongen voort.
Dat beeld van de aanvaarding van het leven, voor dieren vanzelfsprekend, komt
terug in de twee latere romans, In de straten van Tepalka (1967) en De morgen
loeit weer aan (1988). In In de straten van Tepalka voert de protagonist met een
hoer een lang gesprek over ornithologie, ‘de studie van het doen en laten van vogels
in de vrije natuur’. Hij stelt:
Men heeft ontdekt dat de handelingen van de vogels sterk onder invloed
staan van uitwendige omstandigheden, waar de vogels geen zeggenschap
over hebben. Deze uitwendige omstandigheden hebben een groot effekt
op de vogels, zelfs op hun organisme.
Zijn conclusie luidt dat dit ook voor een mens geldt, of hij/zij de gegeven innerlijke
mogelijkheden en impulsen al of niet in daden kan omzetten wordt evenzeer door
uiterlijke omstandigheden bepaald. Het geheim van dieren is echter dat ze hun doen
en laten regelen naar de omstandigheden.
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Dat is het wat de mens als voorbeeld moet nemen:
... accepteren, niet meer vechten. We vechten omdat we willen zijn wie
wij niet zijn en omdat wij dingen willen doen die wij beter niet moeten
doen.
In Weekendpelgrimage worden vleermuizen, ‘vieze dieren’ genoemd, die gedood
moeten worden, maar in In de straten van Tepalka worden ze vergeleken met
‘teruggetrokken mensen die ook het daglicht en de straatgeluiden schuwen’. In dit
laatste boek worden twee mensen geïntroduceerd die een heel speciale verhouding
met dieren hebben. Er is de vader van een verloofde, een man met een passie voor
insekten, vooral de geleedpotigen. Als de held hem om de hand van zijn dochter
komt vragen is hij bezig met de ontleding van de ringvormige kraag achter de eikel
van een zeeworm. Hij verzamelt, ontleedt en categoriseert. Deze man wordt
voorgesteld als het prototype van de moderne westerse natuurwetenschapper, die
een mechanistische houding heeft ten aanzien van de natuur en er op is gericht om
haar te beheersen en te exploiteren. Hij is niet geïnteresseerd in het waarom maar
in het hoe. Met betrekking tot deze wetenschappelijke benadering introduceerde
Max Scheler de term ‘Herrschaftswissen’, die aanduidt dat zij die deze vorm van
kennis bezitten de ander, die het object van kennis is, overheersen.
Nergens is dat zo duidelijk als bij Descartes met zijn noties over
‘animaux-machines’, dieren als mechanische constructies zonder ziel, gevoel, taal,
die niets weten, wensen of vrezen. Het doel van deze richting in de wetenschap is
het vaststellen van wetmatigheden. Constante en uniforme processen krijgen daarbij
meer aandacht dan relatief unieke verschijnselen en aspecten van de realiteit die
niet kwantificeerbaar zijn, niet in mathematische symbolen kunnen worden uitgedrukt,
krijgen een secundaire status, worden veelal gezien als niet meer dan projecties
van de menselijke geest, ze vallen onder ‘het subjectieve’ en ‘het niet
wetenschappelijke’. Tegenhanger van de aanstaande schoonvader die insekten
ontleedt, de ‘administrateur van insekten’, is El Indio, een ‘stomme’ Indiaan. Deze
buitenstaander, een verworpene die door zelfmoord om het leven komt, klaagt
weliswaar over de rupsen die in de moestuin van zijn vader de groentes aanvreten
maar staat toch in een vooral beschouwende relatie tot de natuur. Hij bekijkt die
met respect, als zinvol in zichzelf, niet alleen in dienst van de mens, en gelooft dat
er een semi-goddelijke levenskracht in huist. Met deze man, ‘hij was te stom om
voor de duvel te dansen’, maakt de verteller lange tochten over de heuvels en langs
de rivier.
Hij heeft me bloemen en insekten laten zien, die ik nooit tevoren had
gezien. Spreken deden wij maar heel zelden op deze wandelingen.
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Maar het was juist dit zwijgen, lopend in de koele, pure lucht van de bergen
met hun rotsblokken die massale beeldhouwwerken leken, of in de zwoele
hitte langs de rivier, waarvan het water altoosdurend de muzikale namen
scheen te prevelen van eeuwenoude Indiaanse helden, dat aan onze
tochten zin gaf: afzondering van de wereld. Want wanneer hij een grote
steen langs de waterkant omwentelde om mij een oranje spin met vuurrode
ogen te laten zien of wanneer hij mij op de heuvelrug plotseling tot stilstaan
maande om het sissend geluid te horen dat belvormige bloemen
voortbrachten, was het alsof wij beiden spelenderwijs naar het geluk
zochten.
Het geluk wordt echter niet gevonden. In de straten van Tepalka is een boek zonder
hoop:
... wij zijn fragiele insekten, die de verlossing van verbranding door het
licht verkiezen, omdat wij het gevecht niet durven aanbinden dat in het
donker moet worden uitgestreden, zonder licht en zonder hoop, omdat
het een strijd is met onszelf.
Het voorbeeld van dieren die het leven nemen zoals het is blijkt voor de ik-figuur
niet haalbaar, de mens moet een innerlijk gevecht leveren waaraan hij soms ten
gronde gaat.
In De morgen loeit weer aan neemt de natuur een nog belangrijker plaats in dat in
de eerdere boeken. Er worden minder mensen beschreven, hun plaats is ingenomen
door dieren, planten en het landschap. De hoofdpersoon woont op het dunbevolkte
westelijke platteland van Curaçao met vier zeer woeste honden, die elkaar niet
verdragen, en voelt een intens contact met de geiten, vogels, hagedissen en insekten
die deel uitmaken van zijn directe omgeving. Het boek is uniek door de vele prachtige
beschrijvingen van de natuur en de dieren die daartoe behoren. Deze beschrijvingen
zijn deels scherpe observaties maar hebben daarbij de extra dimensie van het
toverachtige, het geheime, er is veel meer dan met de menselijke zintuigen valt
waar te nemen. De schrijver geeft blijk van gevoel voor het eigene en autonome
van dieren, beseft dat ze eigenschappen bezitten waarvan een mens slechts kan
dromen. Vogels en insekten kunnen vliegen, veel dieren hebben uiterst verfijnde
zintuigen. De verteller stelt dat uilen honderd maal scherper kunnen zien dan mensen
en dat
hun gehoor zo sensitief is dat zij ook in de diepste duisternis regelrecht
aanvliegen op hun prooi, voornamelijk muizen en hagedissen, enkel op
het kleine geluid af dat deze diertjes maken.
Centraal staan de vogels die ‘sterven in het ochtendblauw’. De protagonist heeft
vier maal het schouwspel gadegeslagen van vogels die bij het allereerste aanbreken
van een nieuwe dag, als de lucht nog wordt bedekt met een
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sluier van blauwachtig licht, op de Grote Berg met een scherp gekrijs uit de toppen
van de bomen opstijgen en met heftige bewegingen van de vleugels nagenoeg
loodrecht omhoog rijzen.
Plotseling strekken zij dan de vleugels, hun geschetter verstomt en even
lijkt het alsof zij onbeweeglijk op een punt in de lucht blijven hangen. Maar
reeds vliegen zij dan vooruit, opnieuw hun schel geschreeuw aanheffend,
om in snelle vaart neer te schieten, recht op de rotswanden aan, het
zonlicht blinkend op hun gele koppen en hardgroene vleugels. Even voor
zij de stenen muur raken stijgen zij met een scherpe bocht weer omhoog,
gaan rakelings langs de rotstoppen en verdwijnen in oostelijke richting,
de nieuwe zon tegemoet. Maar drie of vier van de vogels remmen hun
pijlsnelle glijvlucht niet af en schieten niet omhoog; zij blijven regelrecht
aansuizen op de rotswand en slaan te pletter.
De verteller is gefascineerd door dit schouwspel van zelfvernietiging van ‘wezens
als vogels die ik zo met de natuur vereenzelvig ...’, en overweegt verschillende
verklaringen van hun gedrag (gezichtsbedrog, een biologisch mankement) om ten
slotte de verklaring te opperen waarvoor hij het meeste voelt,
dat de vernietiging wel degelijk voorbedacht geschied en wel door vogels
die niet meer in staat zijn tot het verrichten van de paringsdaad.
Kijken naar dieren met een zo grote, intensiteit dat observatie tot communicatie
wordt is niet voor iedereen weggelegd. In het werk van Marugg is dit het voorrecht
van mensen die buiten de samenleving staan, de eenzamen, die maar weinig praten
en geïsoleerd leven. In In de straten van Tepalka is het El Indio, in De morgen loeit
weer aan is het de wonderlijke gevangene, die zich in de dwanggemeenschap van
bajesklanten afzijdig houdt en elk contact met zijn lotgenoten tracht te mijden. Zijn
grote grijze ogen hebben ‘de uitdrukkingsloosheid van een blinde’, maar in de open
lucht, waar hij is tewerk gesteld, heeft hij het vermogen om allerlei facetten van de
natuur waar te nemen die voor anderen verborgen blijven. Als de ik-figuur van het
boek, half zeeziek, zittend op het dek van een schip, een vogel ontmoet die hem
nieuwsgierig bekijkt en die er ‘oeroud’ uitziet, deelt hij mee:
Terwijl ik hem op mijn beurt nauwkeurig observeerde, drong het plotseling
tot mij door wat ik van de magere gevangene in El Castillo had geleerd:
hij had mij zonder woorden onderricht in het kijken naar dieren en planten
op een nieuwe manier, details te zien die de meeste mensen niet zien,
ook dingen die bijna onzichtbaar zijn.
Hij heeft dan een licht gevoel van blijheid en dankbaarheid en kan in slaap vallen
zoals hij dat als kind deed.
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De morgen loeit weer aan eindigt met een beschrijving van de totale destructie van
het Zuidamerikaanse continent. God heeft zijn geduld verloren en maakt een definitief
einde aan de toestand van onrechtvaardigheid en wreedheid die daar bestaat. Door
water, wind en aardbevingen wordt alle leven van mens en dier totaal weggevaagd.
In veertien minuten heeft zich de apocalyps voltrokken.
Het is volbracht: de complete geschiedenis van het oude continent is
geschreven. En om 03.00 uur precies komt er licht, want de zon wordt
ontstoken. Deze tropenzon, moorddadig in plaats van levenwekkend,
hangt als een haard van besmetting aan de prachtblauwe hemel die op
elke grote natuurramp volgt en bestraalt met strakke witheid de vermolmde
dingen en de putrefactie. Leeg en levenloos het uitgestrekte land; enkel
op een verborgen plaats in het diepste binnenste van een ijsschots die
uit het zuidpoolgebied komt aandrijven is er nog een slijmerige klopping,
waaruit eens een doorschijnend diertje zonder vaste delen zal worden
geboren. Een nieuw Zuid-Amerika, dat ditmaal niet door een kromme
navelstreng verbonden zal zijn met het noorden. Een Zuid-Amerika zonder
grootgrondbezitters, zonder legerkolonels en zonder roomskatholieke
bisschoppen; zonder het Spaans als voertaal.
In het werk van Marugg staat cultuur voor ennui, decadentie, verval, verrotting, de
dood. De natuur daarentegen symboliseert zuiverheid en leven. Ondanks dood en
vernietiging zet het leven zich voort, uit de in een ijsschots verborgen slijmerige
klopping zal eens nieuw leven ontstaan. De drang tot leven is niet te stuiten, alleen
de vogels die niet tot paren, tot het verwekken van leven, in staat zijn vernietigen
zichzelf.
De toenemende aandacht in het werk van Marugg voor dieren hangt direct samen
met wanhoop over het mensdom. Wie wanhopig is over het menselijk bestaan kan
in de natuur soms troost en hoop vinden. In Weekendpelgrimage wordt er hoop
gewekt door het aanschouwen van de indjuboom en het voorbeeld van de blauduifi,
in In de straten van Tepalka is er troost tijdens het samen met El Indio kijken naar
dieren en planten, en in De morgen loeit weer aan bij de ontmoeting met een
‘oeroude’ vogel. In dat laatste boek schrijft Marugg:
Onder invloed van drank kan ik bij tijden met kinderogen naar een dier,
plant of steen kijken en ineens de dingen nieuw zien en beneveld hopen
op een wonderbaarlijke redding, die mij weer blank in het leven zal doen
staan.
We zijn hier terug bij de ‘blote vogels’ uit een jaren eerder geschreven gedicht
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die van huis tot huis gaan bedelen
om stukjes echte levensvreugd
en zich met stalen vuist verzetten
tegen de aanranding van mijn deugd
Echte levensvreugde is alleen mogelijk bij de, voor dieren vanzelfsprekende,
aanvaarding van het leven en wie er zo nu en dan in slaagt om zo naar dieren te
kijken dat er communicatie tot stand komt kan zich weer even voelen als een kind,
kan weer spelenderwijs naar geluk zoeken (In de straten van Tepalka).
Vogels, insekten en hagedissen, de dieren die Marugg op Banda Bao, het westelijke
platteland van Curaçao, dagelijks in zijn tuin waarneemt, staan ver van de mens af.
Het is moeilijk om op hen menselijke gevoelens te projecteren, zoals dat voortdurend
wordt gedaan bij honden en katten. Ze maken zonder meer deel uit van de natuur,
terwijl getemde dieren ergens tussen natuur en cultuur in staan. Speciaal de hond
is vaak beschreven als ‘betwixt and between’, de trouwe vriend en helper van de
mens, die toch een enkele maal terugkeert tot de natuur en zich van een andere,
schrikaanjagende, kant laat zien. De relatie van Marugg met zijn honden, door
Nederlandse journalisten uitgebreid beschreven, is ambivalent.
Soms lukt het even los te komen van tijd en ruimte, van binding en
schuchterheid. De mensen en honden en zonden die mijn lichaam zijn
binnengekomen verwijderen zich als onreine stoffen. (De morgen loeit
weer aan)
Maruggs honden vervullen een dubbele functie, ze heffen de eenzaamheid enigszins
op door de plaats in te nemen van huisgenoten, maar tegelijkertijd helpen ze ook
de eenzaamheid in stand te houden door het weren van ongewenste bezoekers.
Ze zijn heel woest. ‘Bij jou kom ik nooit meer binnen. Die vier honden van je zijn
geen honden maar wolven,’ zegt Eugenio als hij langskomt en hij neemt zijn biertje
in ontvangst bij het tuinhek (De morgen loeit weer aan). Op dit punt vallen literatuur
en werkelijkheid samen. Vele bezoekers van Marugg, waaronder ikzelf, delen de
ervaring van Eugenio. Met die honden valt niet te spotten, ze laten zich niet verleiden
door lokkende gebaren en niet inpalmen door sussende woorden, dit zijn geen brave
Bellos die opzitten en een pootje geven, zij trekken zich van niemand wat aan, soms
ook niet van Tip Marugg. Ze zijn goeddeels ongetemd en daardoor behoren ze net
iets meer tot de natuur dan hun gedisciplineerder soortgenoten.
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Pim Heuvel
Van aanloeien tot zielstuimel
Over taalgebruik in de romans van Tip Marugg
In de poëzie van Tip Marugg komen woordverbindingen voor die niet in het
woordenboek staan en die niet behoren tot het normale taalgebruik van de
gemiddelde Nederlander. Ook plaatst de schrijver woorden die wel in het
woordenboek staan, in een eigenzinnig verband.
Nu is afwijkend taalgebruik in poëzie een middel om zo ingedicht mogelijk de
essentie van een ervaring weer te geven. Het alledaags taalgebruik is niet toereikend
genoeg om de dichterlijke gedachten en gevoelens adequaat te vertolken.
In romans houden schrijvers zich in het algemeen meer aan de taalregels, al is
de taalkunstenaar zelf altijd de laatste die de grens bepaalt tussen goed en foutief
taalgebruik. Het is een kwestie die in talloze beschouwingen over taalzaken aan de
orde komt. Het algemeen aanvaarde standaardwerk over het gebruik van de
Nederlandse taal, de Algemene Nederlandse Spraakkunst, zegt hierover:
Het zou immers een misvatting zijn te menen dat alleen
1
Standaard-Nederlands goed Nederlands zou zijn.
Ik zal enkele taalkundige begrippen definiëren, die in dit artikel aan de orde komen.
2
Ten eerste is er het begrip ‘idioom’. Onder idioom verstaat het woordenboek:
Bijzondere eigenaardigheid van een taal, meestal collectief voor: de bijzondere
uitdrukkingen en het eigenaardig gebruik van woorden in een taal.
Het tweede begrip is ‘idiolect’. Dat omschrijft het woordenboek als: persoonlijk
taalgebruik binnen de algemene landstaal. Dit begrip betrekt zich meer op wat de
individuele taalgebruiker als goede taal aanvoelt. De omgeving en het dialect waarin
iemand leeft leren spreken en schrijven hebben natuurlijk invloed op zijn idiolect.
‘Idiosyncrasie’ tenslotte is een persoonlijke aangeboren overgevoeligheid. Taalkundig
betekent het een individueel bepaalde eigenaardigheid ten opzichte van het
taalgebruik. Zo heeft Tip Marugg een voorkeur voor het gebruik van archaïsmen,
dat zijn verouderde woorden. En eveneens voor woorden die wel in het woordenboek
staan, maar die weinig gebruikt worden en ten derde voor eigen woordverbindingen.
Hij schept zo nieuwe woorden, in taalkringen neologismen genoemd.
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Voorbeelden en rubricering
Tip Marugg heeft drie romans geschreven. Weekendpelgrimage verscheen in 1957.
In de straten van Tepalka in 1967 en De morgen loeit weer aan in 1988.
In elk van zijn romans komen vele voorbeelden van zijn persoonlijk taalgebruik
voor. In Weekendpelgrimage (verder aangeduid met W) op meer dan zestig plaatsen;
in In de straten van Tepalka (verder aangeduid met S) op meer dan negentig plaatsen
en in De morgen loeit weer aan, (verder aangeduid met M) op meer dan
honderdtwintig plaatsen. Alle gevonden voorbeelden kunnen in het bestek van dit
artikel niet behandeld worden. Wel heb ik getracht een zekere ordening aan te
brengen en die heb ik met voorbeelden geïllustreerd.

a. Archaïsmen
Tot archaïstisch taalgebruik reken ik woorden als: meeps (S 133, het cijfer geeft de
3
bladzijde aan ), brasem (S 45), zwadderig (S 121), slabbaris (S 125), Uitlanders (M
16), duimkruid (M 25), malinger (M 79), dabber (M 88), mierse (M 135), sijfelen (M
110).
Deze woorden staan wel in Van Dale, maar meestal niet in de minder officiële
woordenboeken als Koenen en Kramer. Er staat in Van Dale vaak wel bij vermeld
dat ze verouderd zijn of alleen nog in gewestelijke taal voorkomen. Meeps betekent
bijvoorbeeld ziekelijk en als zodanig past het ook in de context: De Noor zag er
meeps uit. Van brasem dacht ik eerst met een neologisme te maken te hebben. Het
wordt namelijk gebruikt in de betekenis van jonge, nog niet verstandige mensen
met branie, een nozem met branie leek me samengetrokken tot brasem. Voor alle
zekerheid heb ik het woordenboek geraadpleegd en daar stond het gewoon in met
de betekenis die door Tip Marugg gebruikt was, nl. onwijze jonge mensen. Het is,
zoals gezegd, hier niet de plaats om alle archaïsmen te noemen, laat staan om ze
van een uitleg te voorzien. Tip Marugg heeft ze dus in de juiste betekenis gebruikt.
Het leek wel of de schrijver zijn romans met de dikke Van Dale opengeslagen had
geschreven.
Eveneens archaïstisch gebruikt zijn woorden als: ganse (W 7 e.a.), welke (W 40
e.a.), immermeer (S 158), somtijds (M 15). Ganse komt op plaatsen voor waar we
nu gehele of hele zouden gebruiken. Het eigenaardige is dat de schrijver soms wel
voor het woord gehele of hele kiest (W 10 e.a.). Deze verourderde woorden zijn
volgens mij bewust gekozen. Het geeft op een spottende manier, ook bij andere
schrijvers, een plechtige toon aan de tekst. Soms berust de keuze op welluidendheid.
In: Was die kalk welke ons
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verried ... (W 73) klinkt ‘kalk welke’ mooier dan ‘kalk die’, vanwege de
klankovereenkomst in kalk en welke; en ‘die kalk die’ klinkt niet mooi vanwege de
herhaling van het woord ‘die’.

b. Woordverbindingen
Veel woordverbindingen zijn of lijken neologismen. Ze staan niet in het woordenboek
of de moderne lezer verwacht ze niet in het woordenboek. Zo staan uitgelezenen
(W 12) en behoeding (W 44 e.a.) niet in het woordenboek, maar woorden als
bewustheid (W 23 e.a.), respectabiliteit (W 99), ongescheidenheid (W 103),
ontvluchting (W 106) en verschrikkelijkheid (W 137) wel. Het is niet zo dat we bij
het lezen van deze woorden niet onmiddellijk begrijpen wat de schrijver bedoelt.
Het gaat om de keuze van het woord. In plaats van respectabiliteit verwacht de lezer
eerbied, een typisch voorbeeld van het idiolect van de schrijver. Hij vindt wellicht
als Antilliaan het woord respectabiliteit zuiverder de betekenis van het bedoelde
begrip weergeven dan het woord eerbied. Het woord verschrikkelijkheid klinkt voor
de schrijver beter dan ellende dat noorderlingen liever gebruiken. De idiosyncrasie
van Tip Marugg doet hem woorden gebruiken die andere taalgebruikers niet kennen.
In de meeste gevallen kan hij zich op het woordenboek beroepen voor de taalkundige
juistheid van zijn woordkeuze. Als dat niet zo is, heeft de schrijver een reden voor
zijn eigenzinnige voorkeur. Naast bewustheid (W 23 e.a.) gebruikt de schrijver ook
bewustzijn (W 35). Beide woorden staan in het woordenboek en geven een
nuanceverschil aan. De schrijver maakt hiervan gebruik omdat hij zich zo zuiver
mogelijk wil uitdrukken. Het lijkt of hij het woordenboek minutieus heeft geraadpleegd.
Het woord ‘ontvluchting’ in de zin: ‘Droom je van een heerlijke ontvluchting naar
een zonnig eiland?’ (W 106) heb ik opgenomen, omdat de schrijver hier een verschil
in de betekenis van vluchten aanbrengt door niet het woord ‘vlucht’ te gebruiken,
maar ‘ontvluchting’. Het gewone woord ‘vlucht’ zou in deze zin opgevat kunnen
worden als vliegreis. In de context wordt het duidelijk dat de schrijver die vlucht niet
bedoelt. Zijn idiosyncrasie dwingt hem ertoe naar het juiste woord te zoeken. Op
de lezer komt het woord in eerste instantie als een archaïstische woordverbinding
over.
De echte neologismen liggen meer op het terrein van de woordverbindingen van
twee bestaande woorden tot een nieuw woord, die het woordenboek onmogelijk
allemaal kan opnemen. Zelfs in Van Dale hebben we niet gevonden: drinkgezel (W
67), drogtechniek (S 20), botjesetablissement (S 53), tongkijkersdomein (S 54),
kokosnotenmentaliteit (M 16) en zielstuimel (M 44).
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Drogtechniek staat in de zin ‘En steeds maar, door middel van een vernuftige
drogtechniek, het sprookje in je hart trachten te handhaven van het nieuwe leven
dat nu wel niet lang meer op zich zal laten wachten.’ De klankwerking, de
zinsmelodie, het metrum en de harmonieuze indeling in woordgroepen maken deze
feitelijke droevige zin tot een juweeltje.
Het woord zielstuimel is een neologisme voor een bepaalde gewaarwording, ‘een
intense blijdschap’ zoiets als extase. Als zodanig kan het niet in het woordenboek
staan, omdat het een nieuw begrip is dat de schrijver introduceert. Dit begrip wordt
haarscherp met een nieuw woord weergegeven.
Ook met de woordverbindingen is het oppassen geblazen. Een aantal woorden
waarvan ik dacht dat het neologismen waren, staan namelijk wel in het woordenboek,
zoals: drangredenen (W 135), kulkoek (S 55), aanloeien (M titel), mengelklomp (M
13), couragewater (M 13), en krijgstoerusting (M 13). Ook hier weer blijkt dat de
schrijver zijn woordenboek kent, zijn taal beheerst. Een ander soort woordverbinding
vormen de woorden die we gewend zijn los van elkaar te schrijven en die Tip Marugg
aaneenschrijft. Bijvoorbeeld: altooszingende (W 170), altooswaaiende (W 167),
menszijn (S 63), goedgeïntentioneerde (S 64); ik reken hiertoe ook woorden als
koelzakelijke (W 96) en bedomptwarme (W 161). In feite zijn dit nieuwe
woordvormingen, waarvan ik denk dat de schrijver zich ervan bedient om een
bepaalde sfeer beter weer te geven.

c. Metaforisch woordgebruik
Tip Marugg laat zich bij zijn woordkeuze ook leiden door zijn taalgevoel, dat voorkeur
vertoont voor poëtisch taalgebruik. In het woordenboek staan deze woorden wel,
maar niet zoals Tip Marugg ze gebruikt. Er is een gebruiksverschuiving opgetreden.
Hij hanteert dan een oorspronkelijke beeldspraak die bij veel schrijvers slechts in
gedichten voorkomt. Hij laat de elite ... met elkanders echtgenoten prutsen ... (W
12). Sijpelen wordt overdrachtelijk gebruikt in ... de eenzaamheid uit je hoofd laten
sijpelen ... (W 13). Wij gebruiken het woord ketsen voor biljartballen die elkaar
hoorbaar raken. Tip Marugg heeft het over ... het knetteren van biljartballen ... (W
13). Verrassend is een zin als: ... Je moet die kinderwereld van je in duigen gooien
... (W 17). Er wordt intensiever mee uitgedrukt dat we de kinderwereld achter ons
moeten laten dan dat de schrijver het gewoon gezegd had. Het woord incasseren
krijgt meerwaarde in ... wat moet het voor iemand die aan slapeloosheid lijdt,
ontzettend zijn om elk kwartier een klokslag te moeten incasseren ... (W 37), omdat
klokslag wordt vergeleken met een harde klap. Zo'n woord is dan losgeweekt van
zijn clichébetekenis.
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d. Poëtische welluidendheid
Soms ontstaan door een ongebruikelijke woordkeus mooi klinkende zinnen. Een
voorbeeld ... al het grondwater is opgezogen en de waterputten zijn zwarte droge
wonden, waarin bij tijd en wijle een sterke windstoot somber loeit ... (W 43). Een
ander voorbeeld ... Dan voel ik de reuk die Chandi met zich meedraagt. In de zware
alcohollucht die van zijn kant van de tafel langzaam naar mij toekomt, in die warme,
zware uitwaseming ontdek ik wat ik zoek en neem ik misschien een beetje bang,
maar toch blij de ijle kilheid van de dood waar en haal diep adem ... (W 69). Wat
opvalt is dat de reuk niet geroken wordt maar gevoeld. Dit verscherpt de
gewaarwording. De doodsgeur wordt niet alleen geroken, maar met alle zintuigen
4
waargenomen.
De zware a-klanken van de eerste helft van de zin (elf keer komt de -a voor)
contrasteren met de lichte ij-klanken in de tweede helft. Deze tegenstelling wordt
versterkt door het metrum in de zin:
... in die wárme, zwáre úítwaseming van de dood
... maar toch blíj de íjle kílheid van de dóód waar
Bovendien geeft de inhoud van de zin de hoofdgedachte van het hele boek weer.
Er zijn ook in de andere romans vele voorbeelden aan te wijzen van zulk plastisch
taalgebruik. Veel zinnen lijken gebeeldhouwd, met zoveel zorg zijn ze opgebouwd.
Het is een genot ze zachtjes te lezen. De term poëtisch proza is zeker van toepassing
op het werk van Tip Marugg.
Poëtisch wordt de woordkeuze ook door de vele alliteraties. Zo zijn er ...
droomflarden die naar je toe dwarrelen (W 134), ... het verloren paradijs voor altijd
verloren (W 136), ... zand en zee (W 163), moede melancholie (M 118), een gevoel
van beduchtheid, als het bange beven van een vogel ... (T 13).

e. Papiamentismen
Van andere aard is het voorkomen van papiamentismen. De invloed van de
moedertaal op de vreemde taal kan tot foutief taalgebruik leiden. Dit verschijnsel
kan ook idiolectisch bekeken worden en dan wordt de vraag naar de grens tussen
goed en foutief taalgebruik ingewikkelder. Liever dan een oordeel uit te spreken,
geef ik enkele voorbeelden: dat hij nooit vriendelijk met haar is (W 55); in het
Papiamentu: amabel ku n'e, Ik was graag met haar (W 65) in het Papiamentu: Mi
ta gusta ta serka dje, wiskey-soda's kosten tweemaal zo duur (W 116); in het
Papiamentu: kosta karu, plooien, - waar rimpels worden bedoeld; in het Papiamentu:
plooi (W 150), een vrouw met slecht haar (W 171) - waar kroeshaar wordt bedoeld;
in het Pa-
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piamentu: mal kabei; insult (M 92) staat voor belediging, promeneren voor wandelen
(M 116) en kuier voor wandeling (M 116).
‘Vriendelijk met haar’ staat in een merkwaardige zin: ‘Hij klaagt dan dat hij zo
zielsveel van zijn moeder houdt, maar dat hij nooit vriendelijk met haar is.’ Zowel
het woord ‘vriendelijk’ als ‘met’ doet vreemd aan. Je bent lief tegen je moeder of
voor je moeder, maar niet vriendelijk met je moeder. Dat dit eigenzinnig taalgebruik
niet op nonchalance berust, moge intussen duidelijk zijn. Een feit is dat veel mensen
er over heen lezen, kennelijk wordt de sfeer door de woordkeuze goed weergegeven.
Ook hier moet de lezer op zijn hoede zijn voor een woord of een zinsnede al te
gauw als papiamentisme te zien. Het woord ‘oogtand’ (S 33) deed me denken aan
‘djente di wowo’, maar ook het woordenboek geeft oogtand als hoektand in het
bovengebit. Of Tip Marugg zich verspreekt of met opzet een papiamentisme gebruikt,
omdat hij het mooi vindt klinken, is niet gemakkelijk uit te maken. Er staat ook ergens
... Als 't klokje van Rome slaat, blijfde zo staan (S 35) hetgeen als een onvervalst
brabantisme moet worden gezien. Uit de context blijkt duidelijk dat de schrijver het
dialect aanwendt om te spotten.

Slot
We hebben uit de meer dan tweehonderd gevallen van opvallend taalgebruik een
keuze gemaakt. Niets is gezegd over de voornaamwoordelijke aanduiding van de
schrijver die niet altijd strookt met wat het taalgevoel van de Nederlander boven de
rivieren voorschrijft. Ook hier denk ik aan idiosyncrasie en niet aan foutief taalgebruik.
De vertrouwdheid met de Spaanse taal van Tip Marugg kan daar invloed op hebben.
Het rode potlood van de schoolmeester is in zijn werk niet op zijn plaats. Zijn
taalgevoel dwingt hem een bepaald woord of een bepaalde klank te gebruiken om
tot een maximale uitdrukkingskracht te komen. Hij is een te integere taalgebruiker
en is er de man niet naar om slordigheden te laten staan. Zoals hij ook niet het type
schrijver is dat uit ijdelheid naar mooie woorden zoekt. Het gaat hem er niet om zijn
taalkennis te etaleren, het is veeleer zijn liefde voor de taal die hem dwingt.
En verschijnt geen boek of er staan drukfouten in. Oude drukfouten in
Weekendpelgrimage zijn niet verbeterd in de volgende drukken. Dat is een kwestie
waar de schrijver buiten staat. Hij kan zich er hoogstens aan ergeren.
We hebben niet getracht voor alle vormen van eigenaardig taalgebruik een
verklaring te vinden. We hebben slechts willen wijzen op de enorme woordrijkdom
en het inventieve taalgevoel van Tip Marugg. Hij hanteert
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de Nederlandse taal als een volleerd meester. Dit is opmerkelijk, omdat hij in zijn
dagelijkse leven overwegend Papiamentu spreekt en ver van de ‘beschaafde wereld’
woont. Als deze schrijver een Europese Nederlander was geweest, had hij het
taalgoed van de gemiddelde Nederlander verrijkt met zijn vele en rijke taalvondsten.
Dan zou in het alledaagse taalgebruik woorden van Tip Marugg gemeengoed zijn
geworden.
Het verhaal gaat dat Tip Marugg beweerd heeft dat de Nederlandse taal de mooiste
taal is. Hoe het ook zij, in elk geval heeft deze Antilliaanse schrijver door zijn literaire
werk aangetoond dat het Nederlands in handen van een taalvirtuoos een prachtige
taal is.

Eindnoten:
1 Algemene Nederlandse Spraakkunst onder redactie van G. Geers, W. Hasereyn, J. de Rooy en
M.C. van den Toorn. Groningen 1984.
2 Wanneer ik verwijs naar een woordenboek, wordt bedoeld Groot woordenboek der Nederlandse
taal van Van Dale. elfde druk, Utrecht 1984. Over welke druk Tip Marugg beschikt, weet ik niet.
Dat hij de Van Dale raadpleegt, blijkt uit zijn werken.
3 Ik heb van Weekendpelgrimage de tweede druk van De Bezige Bij, Amsterdam 1966 gebruikt.
Van In de straten van Tepalka de eerste druk, Amsterdam 1967 en van De morgen loeit weer
aan de eerste druk, Amsterdam 1988.
4 ‘Dan voel ik de reuk’ kan ook een papiamentisme zijn; in het Papiamentu zegt men: Mi ta sinti
e holó. Maar ik opteer hier liever voor een bewuste keuze. In plaats van: ‘Ik voel de reuk’ had
er dan moeten staan: ‘Ik ruik de reuk.’ Dat klinkt lelijk. Door het woord reuk door geur te vervangen
wordt weer tekort gedaan aan de onaangename reuk van de dood.
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Karen Hollander
Twee keer Tip Marugg
Toen ik in de 5e klas van het VWO kennis maakte met de Antilliaanse literatuur,
stuitte ik onvermijdelijk op de boeken van Tip Marugg. Het was een interessante en
verbazingwekkende ervaring. Interessant, want wie zal ontkennen dat het lezen van
het oeuvre van Marugg geen belevenis op zich is, en vooral voor mij omdat Tip
Marugg mijn oudoom is. En dàt maakt het zo verbazingwekkend. Want toen ik na
zijn boeken te hebben gelezen mij ging verdiepen in de interviews met hem en de
recensies over zijn boeken, kwam er een heel ander beeld van Tip Marugg naar
voren dan de ‘oom Tip’ die ik ken. Een ander opvallend feit was dat bepaalde
onderwerpen telkens opnieuw door de publicisten aan de orde werden gesteld.
Deze ontdekkingen wekten voldoende belangstelling bij mij op om een onderzoek
te verrichten naar de wijze waarop Marugg door de journalisten wordt afgeschilderd
en deze te vergelijken met mijn ervaringen met hem.
Hiertoe ben ik als volgt te werk gegaan. Ik heb 8 willekeurige publikaties
doorgelezen en de diverse onderwerpen die ter sprake kwamen aangekruist. Deze
onderwerpen heb ik gerangschikt zoals in het schema op pagina 366 is afgebeeld.
Verticaal staan de namen van de acht journalisten van wie ik een artikel heb gebruikt
en de naam van het blad waarin het gepubliceerd werd. Horizontaal staan de 13
onderwerpen die vaak voorkomen. Elk getal in het schema geeft aan hoeveel maal
in een bepaald artikel het betreffende onderwerp ter sprake gekomen is. Na de
inventarisatie en bespreking van het materiaal volgen enkele van mijn ervaringen
met Tip Marugg. Na een confrontatie van ‘de twee Maruggs’ zal ik pogen tot een
voorzichtige conclusie te komen. Daarbij zullen ook uitspraken worden betrokken
die Marugg gedaan heeft tijdens een gesprek dat ik in mei 1990 met hem heb
gevoerd.
Uit het schema blijkt dat de onderwerpen drank, dood, kluizenaarschap en nacht
veruit het meest ter sprake zijn gekomen. Het onderwerp drank komt 31 keer voor
in zeven artikelen. De indruk wordt gewekt dat Marugg nooit echt nuchter en nooit
echt dronken is en vanaf het moment van ontwaken naar de fles grijpt. Hij heeft de
alcohol nodig om het leven leefbaar en afwisselend te maken.
Uit het interview met Hans J. Vaders citeer ik: ‘Drinken is een middel
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om jezelf te zijn, compleet te zijn. Iemand die nadenkt over het leven, iemand die
zijn eigen feiten kent heeft alcohol nodig’.
De dood wordt 23 keer besproken in zeven publikaties. Marugg wordt afgeschilderd
als iemand die een doodsverlangen koestert. Er wordt gesuggereerd dat hij, net als
de hoofdpersoon in zijn laatste boek, een pistool in zijn nachtkastje heeft liggen (zie
het citaat uit Het Parool dat hierna volgt).
Over het kluizenaarsbestaan van Marugg (22 keer in acht artikelen) is de mening
van de critici unaniem: Marugg is een man die het liefst afgezonderd van zijn
medemensen leeft in zijn afgelegen woning op Pannekoek en zijn rust en
eenzaamheid erg op prijs stelt. Zo schrijft Vaders: ‘Tip Marugg heeft zich zijn gehele
leven tot nu toe in een zelf-geschapen duisternis gehuld. Altijd bewust op de
achtergrond, publiciteitsschuw, wars van contacten hem door de verontrustende
buitenwereld opgedrongen’.
Ook de nacht is een veelbesproken kwestie: 18 keer in zeven artikelen. Marugg
zou zich 's nachts het prettigst voelen en daarom ook een groot deel van zijn leven
's nachts doorbrengen. Hij vult de nachten met het schrijven van gedichten en
boeken, waarvan verreweg het grootste deel in de vuilnisbak verdwijnt.
Het onderwerp honden wordt ook verrassend vaak aangehaald: 12 keer in zes
artikelen. De honden worden door de critici beschreven als zeer kwaadaardige
wezens, maar er wordt ook nadruk op gelegd dat deze honden de enige huisgenoten
van Marugg zijn.
Wat de religie betreft, die 11 keer voorkomt in vier artikelen, is Marugg onzeker.
Hij leest de Bijbel, maar vooral om de rijkdom aan taal. ‘De ene dag ben ik diep
gelovig, de volgende dag ben ik atheïst. Misschien is er wel ergens een Schepper,
maar ik ben niet overtuigd van zijn aanwezigheid’ (Beurs & Nieuwsberichten
21-06-1979).
Over vrouwen blijkt Marugg een uitgesproken mening te hebben. ‘Vrouwen staan
voor ons Antillianen op een voetstuk en dus kijk je er tegen op. Maar je moet haar
wel duidelijk laten weten dat jij haar man bent: het Macho-motief.’ (Ñapa 9-9-1989).
Deze mentaliteit blijkt ook uit het interview met Hans Vaders, waarin Marugg
verklaart: ‘God spreekt Adam in het Paradijs als DE MENS aan. Tegenover Eva
heeft hij het over DE VROUW. Met andere woorden: de man is compleet, de vrouw
is een complement van de mens’.
De resterende onderwerpen worden door de critici beschouwd als liefhebberij
van Tip Marugg.
In de man die hier beschreven wordt, herken ik echter niet ‘Oom Tip’. Tijdens de
korte periode dat hij bij ons woonde (juni 1975-januari 1976),
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heb ik de gelegenheid gehad ‘mijn oom Tip’ wat beter te leren kennen. Natuurlijk
zijn er toen ook grappige voorvallen geweest die ik hier wil vermelden ter illustratie
van de Tip Marugg zoals ik hem ken.
Zo gaat er nog steeds een verhaal dat oom Tip en ik vanaf zijn étage naar de
voorbijrijdende auto's in het spitsuur zaten te kijken. Op een gegeven moment zei
hij tegen mij: ‘Kijk daar eens Karen, wat een lange rij auto's daar staat!’ En mijn
antwoord daarop: ‘Dat heet een file hoor, oom Tip.’ Kunt u het zich voorstellen, een
klein meisje van drie turven hoog die een bekende schrijver Nederlandse les geeft?
Hij vond het ook leuk om mij te verwennen en omdat hij zelf ook een enorme
zoetekauw is, had hij altijd een pak muisjes klaar staan. En dan kwam ik met een
leeg borrelglaasje naar hem toe: ‘Ook Tip, mag ik wat muisjes?’ Die kreeg ik dan,
tot groot verdriet van mijn moeder die aan de tandartsrekening dacht. (Hiervan is
trouwens ook de bijnaam afkomstig die ik van hem kreeg: ‘muisje’.)
Mijn allereerste herinneringen gaan ook terug naar oom Tip. Ik kan me nog
haarscherp het moment voor de geest halen dat ik wakker werd in het bed van mijn
ouders. Mijn vader en mijn moeder, die hoogzwanger was, stonden in de deuropening
en vader zei: ‘Wij gaan even naar de kraamkliniek, maar oom Tip blijft bij je’. Ik
draaide me om en zag dat oom Tip naast me stond.
Heel grappig is de anekdote over oom Tips kookkunsten. Hij zou wel eens een
salade voor ons gaan klaarmaken. De tomaatjes waren al in schijfjes gesneden en
je had het gezicht van mijn moeder eens moeten zien toen hij die schijfjes onder
de kraan aan het uitspoelen was. Vanwege de pitjes ...
Leuke belevenissen dus, waaruit helemaal niet blijkt dat ik te doen had met een
‘eenzame kluizenaar’. Ook de drinkgewoonten van Marugg heb ik anders ervaren.
Natuurlijk heb ik hem wel eens samen met mijn vader gezellig een borrel zien nemen,
maar dat hij nooit nuchter zou zijn kan ik niet beamen. Evenmin kan ik me voorstellen
dat oom Tip tot diep in de nacht op onze stoep heeft zitten peinzen over de zin van
zijn bestaan. Wat betreft zijn vermeende doodsverlangens kan ik moeilijk een mening
geven gezien mijn toenmalige leeftijd.
Nu betekent het feit dat ik een andere Tip Marugg in herinnering heb, uiteraard
niet dat het beeld dat in de interviews wordt geschetst, helemáál niet klopt. Het staat
buiten kijf dat hij in de namiddag en 's nachts - dus niet de gehele dag - drank
gebruikt om in een bepaalde toestand te geraken. Hij schrijft dan niet aan zijn romans,
maar maakt notities die hij de volgende dag, als hij núchter is, uitwerkt. Daarnaast
leest hij veel en lost cryptogrammen op. Marugg prefereert de nacht, omdat je dan
de dingen
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die je liever niet wilt zien, kunt vergeten; het nadeel van de dag is dat je alles dan
veel scherper ziet. Over de veelbesproken dood merkte Marugg het volgende op:
Iedereen denkt wel eens aan de dood, het is waarschijnlijk het vreselijkst
dat er bestaat, alles is weg. Maar hoe ouder je wordt, ik dacht dat het mij
nooit zou overkomen, hoe meer je aan de dood begint te denken. En het
is normaal, als je schrijver bent, dat zoiets dan tot uiting komt in je boeken.
Maar in die artikelen hebben ze het niet alleen over de dood, ook over
zelfmoord. (mei 1990)
Het is de ik-figuur in Maruggs romans die met de gedachte aan zelfmoord speelt of
daartoe overgaat. Hijzelf wil voorlopig nog niet sterven, ‘omdat hij nog zoveel mooie
dingen te doen heeft.’ En over het kluizenaarschap:
Dat hebben journalisten uitgevonden. Aan de ene kant is het, vanuit het
oogpunt van een normaal mens, wel waar, iemand zondert zich niet zo
volledig af. Maar om mij kluizenaar of heremiet met zulke koppen in de
krant te noemen...
Maar het is goed dat zo'n mythe bestaat, alle schrijvers moeten een beetje
iets geheimzinnigs, ietsje van mystiek hebben, het is goed voor public
relations, (mei 1990)
Het beeld van Marugg in de door mij geanalyseerde publikaties is dus weliswaar
geen compleet vals beeld, maar het een en ander wordt door de interviewers wel
overdreven, alleen al door de buitensporige aandacht die aan bepaalde aspecten
wordt besteed. Het resultaat is te vergelijken met een overbelichte foto, die in ieder
geval niet representatief is voor de periode waarin ik Tip Marugg van nabij heb
meegemaakt.
Vervolgens kan de vraag worden gesteld waarom men zich in publikaties en
interviews veelal tot de ‘hot items’ beperkt. In ieder geval niet, omdat Marugg zelf
daar in gesprekken op aanstuurt:
Ik heb alleen maar vragen beantwoord. Deze onderwerpen komen ook
in mijn boeken voor. Het is omdat ze in mijn boeken voorkomen dat ze
die vragen stellen.
Nu is er niets op tegen een gesprek te voeren met een auteur op basis van de
thematiek in zijn boeken, integendeel! Het lijkt mij echter niet juist om in de neerslag
van dat gesprek de grens tussen fictie en werkelijkheid te doen vervagen en
(stilzwijgend) de persoon van Marugg te vereenzelvigen met de ik-figuur uit zijn
romans. En dat gebeurt, ook in besprekingen van Maruggs werk. Men leze
bijvoorbeeld wat Lansu in Het Parool schrijft:
Veel is er over Tip Marugg niet bekend. Maar uit het weinige dat wij wél
van hem weten kan met een gerust hart worden afgeleid dat de ‘ik’ uit
Weekendpelgrimage niemand anders is dan de schrijver zelf.
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Hetzelfde geldt voor de ‘ik’ uit De morgen loeit weer aan, een man van
‘gevorderde leeftijd’ die de buitenwereld de rug heeft toegekeerd en zich
in gezelschap van zijn vier honden, een immer aanwezige drankvoorraad
en een pistool op zijn nachtkastje heeft teruggetrokken op een tamelijk
afgelegen plek van het eiland.
Tot slot een interessant detail. De persoon die in zijn gesprek met Marugg de meeste
onderwerpen aansneed, Pablo Walter, is tevens de enige Antilliaan in het gezelschap.
Toen ik naging wat voor andere zaken de heer Walter dan ter sprake bracht, bleek
het dat deze van persoonlijker aard waren, zoals de favoriete literatuur en muziek
van Marugg. Voorts bleek dat twee van de populairste onderwerpen (drank & nacht)
niet aan bod kwamen. Ik vroeg me af of dit toeval was of dat Marugg zich vrijer had
gevoeld, omdat hij met een eilandgenoot te maken had. Dit laatste bleek niet het
geval te zijn, aldus Marugg:
Nee, ik heb gewoon vragen beantwoord, ik heb nergens heen gepushed.
Meneer Walter kwam gewoon met andere vragen en die heb ik gewoon
beantwoord. De andere journalisten hebben vragen gesteld die gebaseerd
zijn op wat ik geschreven heb. Want die Nederlandse journalisten kennen
mij helemaal niet, dus toen ze kwamen, kwamen ze met het laatste boek
in hun hoofd. (mei 1990)
De vraag waarom ook minder geijkte kwesties ter sprake kwamen in het gesprek
tussen Marugg en Walter was daarmee nog niet geheel beantwoord. De enige
persoon tot wie ik me kon wenden om een bevredigend antwoord te krijgen was
natuurlijk Pablo Walter zelf. Desgevraagd antwoordde de heer Walter (juni 1991)
dat hij, toen hij zijn missie ondernam, er niet veel vertrouwen in had in contact te
kunnen komen met Tip Marugg. Hij was dan ook geheel overrompeld door Marugg
die een heel vriendelijk en bescheiden persoon bleek te zijn. Walter leerde Marugg
kennen als een fijn mens en niet als een eenzame schrijver. Het gesprek kreeg
daardoor een heel andere wending en zijn zorgvuldig samengestelde vragenlijstje
bleek overbodig.
Volgens de heer Walter is het verschil tussen zijn interview en dat van de anderen
te zoeken in het feit dat hij, door de verrassing, Tip Marugg benaderd heeft als mens,
terwijl de andere critici waarschijnlijk op zijn boeken zijn afgegaan en aan de hand
daarvan vragen hebben gesteld.
Ook het bovenstaande kan weer bevestigen dat het beeld van Marugg dat geschetst
wordt door de publicisten grotendeels gebaseerd is op de hoofdpersonen die door
Marugg zijn gecreëerd in zijn diverse boeken.
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Wim Rutgers
De literatuurkritiek en het werk van Tip Marugg
Op 15 augustus 1989 kreeg Tip Marugg de belangrijke Antilliaanse Cola Debrot-prijs,
hem uitgereikt voor zijn laatste roman De morgen loeit weer aan (1988).
De Curaçaose jury schreef in haar rapport onder meer:
... de prachtige natuurbeschrijvingen en andere, adembenemende
passages en een treffende atmosfeerschepping, getuigen van een
opmerkelijk registratievermogen, van suggestief, bezwerend taalgebruik,
met verrassende beeldspraak en beelden en gevoel voor lyriek, zoals
critici reeds aanduidden, hetgeen leidt tot een aangrijpende stijl ...
Ze merkt op dat
... de schrijver autobiografische elementen in het literaire werk verwerkt,
waardoor identificatie tussen auteur, vertelinstantie en romanfiguur
mogelijk wordt, waarbij toch het fictie-element de overhand heeft ...
Een jaar eerder trok deze zelfde roman al sterk de aandacht in Nederland toen de
A.K.O.-nominatie afkwam.
Maar niet alleen dit laatste werk, ook het eerder heeft altijd vrij wat aandacht van
het literaire veld gehad. Reden om eens te gaan kijken hoe de literator Tip Marugg
en zijn werk in de loop der jaren zijn beoordeeld door critici in eigen land en
daarbuiten. Misschien kunnen we ons eigen oordeel scherpen aan dat van anderen.
Ik gebruik daarbij het model dat H.T. Boonstra in 1979 in De Gids besproken
heeft: ‘Van waarde-oordeel tot literatuuropvatting’. Zij onderscheidt in hoofdlijnen
een vijftal aandachtsaspecten in de literaire communicatie, betreffende (1) de realiteit
en het werk, (2) de aandacht voor de auteur, (3) de aandacht voor het literaire werk
zèlf, (4) de relatie tussen werk en lezer, en (5) de vergelijking van een bepaald
literair werk met andere van die auteur of van andere schrijvers.
Wie de hierboven weergegeven jury-citaten nog een doorleest, zal daarin diverse
van deze categorieën direct herkennen.
Hier wil ik eerst achtereenvolgens deze vijf aspecten uitwerken voor de drie door
Tip Marugg geschreven romans en zijn poëziebundel, waarna ik de gevonden
karakteristieken onderling zal vergelijken. De gebruikte kritieken staan uiteraard in
de bibliografie vermeld.
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Weekendpelgrimage
Al zijn er wel een aantal verwijzingen naar de werkelijkheid, ze zijn niet dominant
of zelfs maar talrijk. Een aantal critici benadrukken het on-Nederlandse karakter
van Weekendpelgrimage: wel ongeveer dezelfde taal, kennelijk niet dezelfde cultuur,
waarbij ze dan wijzen op het Antilliaanse milieu. Maar het boek is van een algemeen
menselijke problematiek haasten zij zich erbij te zeggen; het is niet folkloristisch, al
gaat het wel over Curaçao. Antilliaanse critici als Henk Dennert en Frank Martinus
Arion benadrukken de zuivere weergave van de Curaçaose maatschappij en het
volkskarakter.
Enkele critici zouden het boek graag in een wereldtaal vertaald zien, één zelfs
jaren nadat dat allang had plaatsgevonden; Frank Martinus daarentegen zou het in
1960 al heel graag in het Papiamentu willen zien voor de héle Curaçaose bevolking.
Het zal duidelijk zijn dat de ‘realiteit’ niet zoveel opgeleverd heeft, ook al omdat een
aantal Nederlandse critici weinig van Curaçao zeggen te weten.
Wat de auteur betreft is er zelfs uitgesproken weinig te melden; het blijkt dat men
in 1958 over het algemeen nauwelijks iets van hem weet. Voor zover enkele critici
wel over gegevens beschikken, delen ze die mee, om zodoende hun lezers enigszins
te informeren over deze onbekende en verre schrijver. Men geeft dan biografische
gegevens in de vorm van feiten, schat zijn leeftijd - soms veel te hoog, dan weer te
laag -, vertelt dat Marugg een aantal buitenlandse reizen maakte, en over zijn
journalistieke werk bij het Shell-tijdschrift De Passaat.
Enkele noemen hem een blanke Curaçaoenaar, anderen maken een Nederlander
van hem.
Wat zijn karakter betreft wijst men een enkele keer op ‘eerlijkheid’, ‘bescheidenheid
zonder pose’ en ‘onafhankelijkheid’. Maar dat zijn toch uitzonderingen.
Heel uitgebreid gaan de recensenten - natuurlijk - op het werk zelf in, met veel
en gevarieerde karakteristieken. De talrijke elementen die daarin steeds terugkeren
zijn allereerst een weergave van de inhoud van Weekendpelgrimage in het algemeen,
waarna de hoofdfiguur en zijn verhouding tot het eiland besproken wordt, zijn
persoonlijke gewoonten en zijn verhouding met Koning Alcohol, zijn ideeën over
zelfmoord, de moderne industrialisatie van Curaçao en zijn daarom geschonden
landschap, de verhouding tussen wit en zwart op het eiland, het avontuur met
Altagracia, de verhouding tot Europa, zijn jeugdherinneringen, zijn fantasieën, en
wonderlijk genoeg, nauwelijks iets over de godsdienst. Hoewel het moei-
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lijk, zo niet onmogelijk is een exacte telling te geven van alle gebruikte motieven, is
de hierboven gegeven lange opsomming gebaseerd op een aflopende reeks.
Daarnaast vallen incidentele kenmerken als: het onvervulbare, aanvaarding van de
leegte, het onbereikbare, heimwee, weemoed, zelfanalyse en andere.
Niet zo vaak wijzen recensenten op de stijl, met termen als: zakelijk geschreven
in soepel Nederlands of in een taal waarin de invloed van de missiepaters nog
merkbaar is. Zijn stijl wordt helder en concreet genoemd, door anderen poëtisch.
Ook wijzen velen op de techniek van de monologue intérieur.
Nog minder recensenten besteden aandacht aan compositorische zaken, aan de
ik-vorm, de hoofdstukken, de stilstaande tijd, de herhalingen, de cyclische bouw,
het identieke begin en het al of niet positieve slot. Enkelen vinden de compositie
gezocht of niet voldoende hecht, in zijn geheel of alleen in enkele details.
Vele critici larderen hun betoog met citaten. Toen ik deze naging, merkte ik tot
mijn verbazing dat op een hoeveelheid van achttien getelde uitgebreide tekstcitaten,
er slechts vier bij waren die twee keer voorkwamen. De critici kozen alle verschillende
citaten ter adstructie; kennelijk is er niet één passage in het boek te vinden die
iedereen zó karakteristiek voorkwam dat ze om citeren vroeg.
Critici stelden nogal eens expliciet dat ze outsiders zijn, maar ontmoeten of
herkennen toch verrassende elementen die hen aanspraken. Voor de Antilliaanse
critici was er van een duidelijke HERkenning sprake. Allerlei andere, individuele
karakteristieken zijn over het algemeen zeer lovend: werk van de eerste rang,
verfrissend, veelbelovend, je voelt de tederheid enzovoorts, in totaal meer dan 35
van dit soort lovende persoonlijke reacties.
Is het dan allemaal goud wat er blinkt? A. Marja, de gevreesde, vatte als volgt
samen wat hij over deze roman bij zijn collegae-critici gelezen had:
Het is dus zo, dat de juichende critici een jonge debutant als Tipp (!)
Marugg geen dienst hebben bewezen met zo onmatig over zijn debuut
te jubelen. (Haags Dagblad 5 juli 1958)
Maar er waren wel degelijk heel wat kritische bedenkingen. Men vond de compositie
als geheel niet sterk, zagen we al, of men vond dat de dronkenmansbiecht te los
van het geheel stond, of men wees op het niet passende avontuur met Altagracia
(literair onaanvaardbaar bedoel ik), of ze wezen op het huns inziens zwakke slot.
Anderen ergeren zich aan het gekeuvel, het verwarde, ongelijke, onevenwichtige,
grootsprakige, declamatorische.
De kritiek zit hem dus vooral in taal en stijl, in de compositie en een
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enkele keer ook in de inhoud, als Ton Neelissen zegt dat het jeugdboek van Miep
Diekmann: De boten van Brakkeput méér inzicht in de Curaçaose maatschappij
geeft dan Weekendpelgrimage.
Veel critici beginnen met erop te wijzen dat de roman eerst in het door Cola Debrot
en Henk Dennert geredigeerde tijdschrift Antilliaanse Cahiers is verschenen, waarna
ze dan enkele andere auteurs noemen die daarin publiceerden: Charles Corsen,
Oda Blinder, Aletta Beaujon. Daarnaast wijzen ze op Luc. Tournier en De Stoep,
daarmee Weekendpelgrimage in een Antilliaanse literaire traditie plaatsend. Twee
critici vinden Tip Maruggs werk minder dan dat van Debrot; anderen zeggen dat ze
weinig bekend zijn met de Antilliaanse letteren of gewoon dat deze niet bekend zijn.
Frank Martinus Arion vergelijkt in 1960 Weekendpelgrimage met C. Debrot: Mijn
zuster de negerin (1935) en B. van Leeuwen: De rots der struikeling (1959). Hij heeft
lof voor alle drie. Het is wonderlijk dat niemand van de critici iets zegt over het latere
werk van Debrot - alleen Mijn zuster de negerin dient als referentie.
Twee keer wordt Marugg vergeleken met de Surinaamse auteur Albert Helman,
met de Amerikaanse (neger-)literatuur in het algemeen of enkele vertegenwoordigers
van de Engelstalige en Duitstalige letterkunde. Enkelingen proberen het werk te
karakteriseren via aanduidingen als ‘romantisch-rationalistisch’ of
‘realistisch-surrealistisch’. Deze ‘eerste authentieke Antilliaanse roman’ wordt echter
nergens in een Caraïbische traditie geplaatst.
Sommigen plaatsen Weekendpelgrimage wél in het subgenre van de drankroman,
en vergelijken het met H. Fallada: Der Trinker, Max Dendermonde: De dagen zijn
geteld, of Ch. Jackson: Lost weekend.
Na deze contemporaine dag- en weekbladrecensies heb ik een zevental later
verschenen en uitgebreider ‘beschouwingen’ onderzocht, vanuit de vraag of er
overeenkomsten en verschillen zijn aan te wijzen tussen het directe circuit en de
latere bezinning.
Allereerst vallen er véél overeenkomsten op, vooral wat de uitvoerig beschreven
inhoudsaspecten betreft. Men beschrijft de algemene inhoud, de personages, de
motieven en de thematiek. De meest voorkomende karakteristieken zijn die van de
problematiek van de ‘protestant blanku’ op Curaçao, zijn verhouding tot het eiland
en de (zwarte) bevolking, nu de traditionele cultuur verdwijnt en de moderne
industrialisering onverbiddelijk toeslaat. De hoofdfiguur zit met zijn probleem van
drank, eenzaamheid en geloof, die hij in zijn herinneringen in één lange monologue
intérieur laat passeren. Maar hij pleegt geen zelfmoord, vlucht niet naar Canada, hij accepteert zijn eiland. Symbolen daarvan zijn de indjuboom en de bula duifi met
de zwarte ring om zijn nek.
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In de analyses wordt na de thematiek de nadruk gelegd op de compositie met zijn
herhalingen, spiegelingen, contrasten, flash backs, het cyclische, het stilstaan van
de tijd, de ruimte etc. Hoewel deze aandacht hier veel uitgebreider is dan in de
recensies - dat valt ook niet anders te verwachten - is ze toch secundair, het komt
althans minder vaak voor.
Ook op de stijl en het taalgebruik wordt niet veel geattendeerd. Wei is opvallend
dat er in deze analyses (nog) veel meer geciteerd wordt en veel uitvoeriger - men
heeft daartoe ook wat meer ruimte. Ik telde ver boven de dertig verschillende uitvoerig
geciteerde passages, ook hier weer met uitzondering van een bepaald citaat op
pagina 43 over de oude plantagehouders, steeds verschillend.
Ik wijs op de veel gedetailleerder motiveringen en de gevarieerde interpretaties
maar ik ben geen enkele analyse tegengekomen die aan de vroegere recensies
een compleet nieuwe dimensie toevoegde. Er zijn wat de interpretatie betreft slechts
accentverschillen.
De zeven ‘essays’ richten zich bijna uitsluitend op de tekst zelf. Ze geven
nauwelijks informatie over de auteur, ze vergelijken slechts mondjesmaat met ander
literair werk van Marugg (uitzondering Eva Abraham- Van der Mark), of andere
Antilliaanse auteurs (uitzondering Aart G. Broek) of Caraïbische auteurs (uitzondering
opnieuw Eva Abraham-Van der Mark, die Weekendpelgrimage met Jean Rhys:
Wide Sargasso Sea vergelijkt).
In de romananalyses zijn de elementen die verwijzen naar de werkelijkheid
weliswaar geïntegreerd, zodat er geen aparte schets van de Curaçaose maatschappij
gegeven wordt (met uitzondering van Harry Theirlynck, die dat wel doet in zijn
literair-sociologische benadering). Ook de directe lezersreacties in positieve of
negatieve zin komen niet naar voren, met uitzondering opnieuw van Harry Theirlynck,
die de negatieve en positieve evaluerende balans opmaakt. De overige analyseren
meer dan dat ze evalueren, met de onuitgeschreven achtergrondgedachte aan de
vanzelfsprekende positieve waardering die Weekendpelgrimage algemeen geniet.

In de straten van Tepalka
Sommige critici wijzen op het gegeven dat Weekendpelgrimage slecht verkocht en
al na een paar jaar bij De Slegte terecht kwam, en dat In de straten van Tepalka
zelfs Sticusasteun nodig had om gepubliceerd te worden door de Bezige Bij:
Auteur en uitgever worden hartelijk gelukgewenst met de officiële steun
en met wat dit voor hen ook financieel betekent, maar zou de uitgave
zonder die steun niet tot stand zijn gekomen? Dat zou, gezien de
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vloed van modieuze kul-verhalen, waarmee de lezer wordt overstroomd,
een schandaal zijn geweest. (Jaap Joppe)
Er zijn maar weinig ‘realistische’ verwijzingen te melden. Er wordt nogal eens
gewezen op het on-Nederlandse karakter van de roman, die eerder aansluit bij de
(Latijns) Amerikaanse sfeer en daarnaast een algemeenkosmopolitisch karakter
heeft. Een tweetal critici wijst nog op de overgangen tussen realiteit en verbeelding.
Ter afwisseling een veelzeggend citaat:
Behalve de wanhoop van de jonge mens in het algemeen in deze zich
omvormende wereld - waar naartoe? - speelt hier ongetwijfeld de nostalgie
een rol van de mens, die in een snel tempo uit een wereld van slavernij
en kolonialsme tot een absolute zelf-ontplooiing wil geraken.
Over de auteur vermeldt men niet veel meer dan dat hij een Curaçaoenaar is die
weinig schrijft en van wie ook niet veel bekend is. De roman zelf wordt weer heel
uitvoerig beschreven. Men vertelt de inhoud in het algemeen en wijst op de
hoofdfiguur, het ik-personage, die in een ziekenhuisbed ligt in een Zuidamerikaanse
stad, op zijn ‘bezoek’ aan Conchita en aan de kermis. De ‘ik’ heeft pijn, hij fantaseert
en overpeinst zijn leven, hij uit zijn jeugdherinneringen, spreekt van vereenzaming
en zijn verlangen naar contact. Hij denkt na over de zin van het leven en zijn identiteit,
maar weet dat identificatie onmogelijk is. Hem worden de laatste kerkelijke
sacramenten toegediend en hij sterft.
Om de psychologische sfeer aan te geven waarin het hoofdpersonage zich bevindt
lezen we vaak karakteriseringen als: machteloosheid, onaangepastheid, neurotische
trekken, wanhoop, ontgoocheling, uitzichtloosheid, schuld, gemis, Weltschmerz,
kwetsbaarheid en dergelijke meer.
Wat de stijl betreft geeft men een veelheid van karakteristieken: allereerst wijst
men op ‘temperament’, taalbeheersing in het algemeen, de vloeiende stijl,
concreetheid, spot, koele toon, ironie en cynisme. Men schrijft over de opnieuw
gehanteerde schrijftechniek van de monologue intérieur en de on-Nederlandse
woordkeuze. De compositie kenmerkt zich volgens enkele critici door
raadselachtigheid en het ontbreken van elke voorgeschiedenis van de hoofdpersoon.
De lezers-recensenten zijn niet zo eenduidig juichend als bij Maruggs
romandebuut. Naast een veelheid van positieve, een flink aantal negatieve
kwalificaties. De woordkeus is hierbij zo rijk en zo gevarieerd dat ze bijna alles
omspant van ‘een niveau van de wereldliteratuur’ tot ronduit ‘niet gelukt’. Een aantal
lezers wees op de toegankelijkheid van de roman voor de Nederlandse consument.
Het positieve of negatieve oordeel wordt gebaseerd op zowel taalgebruik, compositie
als inhoud - er is geen eensgezindheid te bespeuren.
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Algemeen wordt deze tweede roman gekoppeld aan de eerste, waarbij men vooral
overeenkomsten ziet - de twee liggen in elkaars verlengde, met daardoor enkele
negatieve beoordeling als ‘overbodige doublure’. Enkele recensies ter gelegenheid
van de herdruk in 1988, na het A.K.O.-succes van de derde roman, verbinden in
hun stukjes nu de tweede met deze derde roman (zie hierna).
Critici wijzen op het on-Nederlandse karakter van de roman en gebruiken deze
kwalificering om zich tegen de Nederlandse letteren af te zetten. Enkele voorbeelden
ter verduidelijking:
Geen ogenblik zakt de roman weg in de landerigheid die in onze literatuur
zo gemakkelijk tevoorschijn komt, wanneer er iets tegen het ‘leven’ of
tegen de menselijke staat te berde wordt gebracht. Misschien maakt het
boek daarom een zo onhollandse indruk.
Marugg moet door de taal waarin hij schrijft als een Nederlandse auteur
worden beschouwd evenals de kleine groep schrijvers en dichters uit de
Antillen, maar dat is dan ook alles, want in zijn denken en schrijven is hij
volledig on-Nederlands.
Antilliaanse auteurs staan dichter bij de Amerikaanse en Zuidamerikaanse
literatuur dan bij de Nederlandse.
... de ongebreidelde verbeeldingskracht en het temperament, waartegen
onze eigen kunst een beetje schraaltjes afsteekt.
Binnen de Nederlandse literatuur, waar slappe ironie, de hang naar
realisme en een muffe academische lucht nog altijd de boventoon voeren,
is het werk van Marugg een verademing.
Als we de in de recensies genoemde auteurs echter vergelijken met deze
beweringen, zien we dat ze maar gedeeltelijk waargemaakt worden:
- er worden wèl veel Antilliaanse collega's, even, genoemd;
- de Nederlandse schrijvers lijken inderdaad weinig vergelijkbaar;
- maar bij de overige auteurs uit de ‘wereldliteratuur’ zie ik echter weinig van
Amerikanen en niets van de Zuidamerikanen. En opvallend: Caraïbische auteurs
worden nooit genoemd. De Antilliaanse letteren worden in 1967 (nog) niet in dat
verband bekeken.

De morgen loeit weer aan
Niet minder dan 35 reacties heb ik gevonden op Maruggs derde roman: De morgen
loeit weer aan. En nagenoeg alle waren ze (heel) positief, ook acht van de negen
die al verschenen voor op 7 april 1988 bekend werd dat de roman een van zes
genomineerden voor de A.K.O.-literatuurprijs 1988 was. Welke argumenten voerde
men aan?
Slechts een enkeling schetst iets over het leven op en de geschiedenis
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van de Benedenwindse eilanden met zijn exotische landschap, ‘het sociale en
psychologische commentaar waartoe het eilandleven zo lijkt uit te nodigen.’ In het
werk constateert men wel nu en dan de prachtige en zuivere natuurbeschrijvingen,
Maruggs ideeën over de armoede en de geschiedenis van Zuid-Amerika en het
Caraïbische gebied, de hèrinneringen aan de slavernij en de tragiek van de
‘protestant blanco’, en wijst men soms op de vereenzelviging van de ‘ik’ met deze
geschiedenis en politiek.
Het wordt bijna een cliché te schrijven over de geringe produktiviteit en het lange
zwijgen van de auteur, zijn vermeende kluizenaarsbestaan, de stilte rondom zijn
persoon en de onbekendheid in Nederland. Daarom vertellen een aantal critici maar
weer iets over Maruggs leven, zijn honden, zijn werk voor zijn pensionering, en zijn
drinkgewoonten. Er is iets over Marugg bekend sinds de interviews van H.M. van
den Brink in 1986 en Cees Zoon in 1988. Jos de Roo en Elly Wempe die de auteur
persoonlijk kennen zijn uitvoeriger en De Roo probeert de ontstane mythe te
corrigeren: woont hij op een landgoed (?), in een troosteloos rijtjeshuis (?), is hij een
Hollander (?).
Ondanks de onbekendheid met de auteur besluiten niet minder dan 14 critici dat
Marugg autobiografisch te werk gaat.
Opnieuw is men heel uitvoerig over het werk zelf. Men vertelt de inhoud, waar de
ik-kluizenaar in de nacht, die hoedster is als een zwarte vrouw, op de stoep van zijn
huis zit, de alcohol onder handbereik, in het gezelschap van zijn trouwste hond en
een pistool. De ik vertelt van zijn eenzame herinneringen en dromen en hallucinaties
over het persoonlijke oud worden, de dood in de vorm van een eventuele zelfmoord,
zijn jeugd met de fraters, zijn verblijf in Venezuela. Hij denkt aan zijn gesprekken
met de ex-onderwijzer en nu dorpsgek Eugenio, de vogels op de Grote Berg die
zich te pletter vliegen als ze niet meer tot de paringsdaad in staat zijn, de maanwind
en de vlinders die dood aankondigen. Hij denkt aan ‘30 mei 1969’, de onbarmhartige
God en de ‘ziener’ in El Castillo. De ‘ik’ identificeert zich lichamelijk met zijn continent
en hallucineert de gezamenlijke en complete vernietiging. Dit zijn de motieven
waarnaar het meest naar verwezen werd.
Men verwijst op de bezwerende stijl, de strakke structuur, de monologue intérieur,
het gebruik van ongewone deftige en (ver)oude(rde) woorden, of de zuiver-poëtische
taal, de zinsbouw, de precisie en helderheid en de ironie.
Uitgebreid en veelvuldig geven de critici hun mening. Uit een veelvoud van vaak
kunstig gevonden terminologieën destilleer ik het volgende:
- een hele serie aanduidingen als indrukwekkend, intrigerend, magistraal,
herkenbaar, dwingend enzovoorts;
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- het lange wachten op een nieuwe roman - ook als je de auteur nauwelijks kent
- werd beloond;
- over de ‘wezenlijke’ inhoud, de perfecte stijl, de prachtige beelden en de
functionele uitweidingen.
Negatief zijn uitingen als: deze roman sprak me minder aan, een wir-war van
bijzinnen, te barok, te geëxalteerd, te grote holle woorden. Maar dat is voor deze
roman een kleine minderheid in het positieve koor.
Nagenoeg elke criticus wijst op het vorige werk of bespreekt dat ook nog even kort,
vooral de twee eerdere romans. Vrij vaak wordt er gewezen op de grote
overeenkomsten, de voortzetting in de drie romans en het on-Nederlandse karakter
ervan. Ik citeer enkele uitlatingen ter adstructie omdat me toch wel intrigeert wat
dat on-Nederlandse dan precies inhoudt:
... een van de meest mysterieuze schrijvers uit het Nederlandse taalgebied
...
Wat mij betreft kan W.F. Hermans met zijn klaaglied over al dat
autobiografische in de Nederlandse literatuur m'n rug op, zolang dat genre
zulke spirituele, volstrekt oorspronkelijke, en met dynamiet geladen
literatuur oplevert als De morgen loeit weer aan.
Anders dan de meeste Nederlandse romans is het niet klein gedacht, niet
beperkt van strekking, niet benepen van sfeer ...
Men moet waarschijnlijk uit een ander werelddeel komen om zo nog te
kunnen en te durven schrijven, zonder belachelijk te worden of vals te
klinken.
Sommigen wijzen op de Latijnsamerikaanse traditie. Bij de auteurs en werken die
als referentie worden genoemd, zien we Malcolm Lowry: Under the volcano het
vaakst opduiken. Maar er wordt heel weinig vergeleken, anders dan met het vroegere
werk van Marugg zelf, wat op twee uitzonderingen na - die wijzen op het toch wel
wat vaste recept - positief beoordeeld wordt. Enkelen zien het werk als
tropisch-existentialisme tot een klassieker worden.

Afschuw van licht
Het kleine aantal van slechts zes recensies maakt het uitplussen hier wel wat moeilijk,
zo niet onmogelijk. Daarom geef ik alleen maar karakteristieken.
Men wijst op persoonlijke zaken zoals het beschrijven van het eigen leven: de
jeugd bijvoorbeeld, en op maatschappelijke zaken als typische aspecten van het
Curaçaose culturele erfgoed, de verhouding wit-zwart op het eiland, die beschreven
worden. Marugg beziet de werkelijkheid be-
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paald niet optimistisch, vindt men. Hij verkeert vaak in een droomwereld of in de
fantasie.
Slechts één criticus schrijft even iets over Maruggs debuut in De Stoep van
december 1945, toen de dichter 22 jaar jong was. Een Nederlandse tijdschriftredactie
noemde hem kennelijk de ‘Curaçaose autodidact’. Men wijst op het persoonlijke
element in de poëzie: onmacht en doorleving, zelfspot en cynisme.
De kenmerken van de poëzie zijn volgens inhoud, motieven en thema's de
volgende. Ik som ze maar gewoon op: noodlot, doodsangst, en angst voor het licht
en het verlangen naar de nachtzijde, het isolement dat vaak genoemd werd, de
jeugd. Daarnaast spelen de natuur, geloof en bijgeloof, erotiek, en gevoelens als
weemoed, ontgoocheling en het besef van het aanvaarden van het leven en jezelf
een hoofdrol.
Wat de stijl en taal betreft wijst men op de scherpe beelden, het uitgekiende
woordgebruik vol bijbetekenissen, het scheppen van een eenheid uit de
tegenstellingen, de paradox, associaties en het tegelijk verhullen en onthullen.
De Papiamentstalige poëzie beoordeelt men anders dan de Nederlandstalige:
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat bij het schrijven van
Papiamentse gedichten door Antillianen de inspiratie vrijer tot uiting komt
dan bij het schrijven van Nederlandse gedichten. De Papiamentse poëzie
heeft geen lange traditie die veroorzaakt dat bepaalde vormen en het rijm
remmend zouden kunnen werken. De dichter wordt niet geobsedeerd
door welk rijmschema dan ook en de sluimerende woorden vloeien vanzelf;
het ritme en de eenvoud in woordkeus van Papiamentse gedichten is
vaak treffend.
... bijna zou je geneigd zijn te denken dat het gebruik van het Papiamentu
hem sterker bindt aan de lezer dan het Nederlands, een zekere
vertrouwensrelatie mogelijk maakt, hoe vreemd dit ook moge klinken bij
gedichten waaruit zo sterk de eenzaamheid spreekt.
Lezers vinden zijn poëzie eigenaardig, ze doet zo pessimistisch aan, zijn taal is
duister als een geheimtaal, of getuigt juist van meesterschap, is uitgekiend zodat
je eerst alleen maar intuïtief, later ook intellectueel stukje bij stukje kunt passen,
waarvan een sterk suggestieve kracht uitgaat. Zijn verzen zijn authentiek, als harde
diamanten, zijn poëzie is als loden extase. Zo wordt het lezen van de gedichten een
boeiend soort psycho-analyse voor de lezer die bereid is te lezen en te herlezen.
Maruggs poëzie wordt gekarakteriseerd als surrealistisch-avantgardistisch, zonder
enige verdere uitleg. Men vergelijkt zijn latere poëzie met de vroegere, de
Papiamentstalige met de Nederlandstalige, en ziet daarin
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sleutels of verschillen. Verder zijn er geen literaire verwijzingen, alleen Jos de Roo
vindt hem veel beter dan veel Nederlandse dichters.

Conclusie
Wat kunnen we na deze uitgebreide analyses van de recensies op de afzonderlijke
werken van Tip Marugg opmerken, als we ze onderling vergelijken? Vallen er
bepaalde tendenties te bespeuren? Laten we dat opnieuw per onderdeel nagaan.
Een groot aantal critici melden bevindingen die sterk overeenkomen, zoals het
on-Nederlandse karakter (waarbij het referentiekader van de critici dus toch
Nederland bleef), het algemeen menselijke, het kosmopolitische en exotische. Men
spreekt wel over (Latijns)-Amerika, niet over het Caraïbisch gebied. Geen van de
recensies gaat diep op de Antilliaanse maatschappelijke realiteit in. Kortom: men
constateert dat het werk anders is, maar slaagt er niet in dat andere analyserend
te benoemen in heldere karakteristieken. Herhaaldelijk blijkt hoe weinig bekend de
mens Marugg is. Zoiets was natuurlijk bij zijn debuut te verwachten. Daarom verstrekt
men in 1957 vaak feitelijke gegevens, om de auteur toch enigszins te introduceren
- men haalt de bijzonderheden van de achterkant van de boekuitgave. Ook in 1988
is Marugg nog onbekend. De oorzaken daarvan zijn het lange zwijgen en de geringe
produktiviteit. Wat men weet is via twee interviews: H.M. van den Brink in 1986 en
Cees Zoon in 1988. Men ziet nu de parallellen tussen wat men gelezen heeft over
de auteur en de hoofdpersonages uit zijn werk. Opvallend is dat bijvoorbeeld
expressieve of intentionele argumenten in het geheel niet gebruikt worden. Dat kan
ook niet want men weet niets wezenlijks over Maruggs persoonlijkheid en zijn
ideeënwereld omtrent leven en letteren.
Op de werken zelf gaan alle recensenten bij alle vier teksten verreweg het meest
gedetailleerd in. Men bespreekt daarbij de inhoud, motieven en thematiek het meest
uitgebreid. Enkele constanten daarin zijn: het eiland Curaçao, zijn landschap, de
geschiedenis van de slavernij en de rasrelaties nù, de culturele tradities. In het leven
van de hoofdfiguur speelt de alcohol een overheersende rol. Hij denkt veelvuldig
aan de eigen ondergang door middel van zelfmoord, en die van het eiland, de stad
of het hele continent. Het leven van de hoofdpersonages wordt gekenmerkt door
eenzaamheid en een verlangen naar contact, de nachtzijde van het bestaan, dromen
en fantasieën en jeugdherinneringen, en veel minder frequent over het geloofsmotief.
De constante aandacht voor deze zaken wordt hier natuurlijk duidelijk gegenereerd
door de constante, manifeste aanwezigheid van deze motieven in de teksten zelf.
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Taal en stijl krijgen opvallend veel minder aandacht. Men wijst dan vooral op het
onnederlandse Nederlands. Antilliaanse critici wijzen erop dat het gebruik van
Papiamentu Marugg meer vrijheid geeft om zijn lezers te bereiken. Nederlandse
critici wijzen op het woordgebruik, dat gekenmerkt wordt door enerzijds een grote
rijkdom aan vocabulaire, anderzijds vindt men zijn woordkeus ongewoon of
verouderd. Over de zinsbouw spreekt men positief als vloeiend, soepel, sober, terwijl
een minderheid het te barok vindt. Er is veel aandacht voor het schrijfprocédé van
de innerlijke monoloog, en enige voor elementen als ironie en spot.
De schaarse critici die aandacht aan de compositie besteden, geven een heel
verschillend oordeel, dat varieert van strakke structuur via onevenwichtige elementen,
tot ronduit verwijten van een zwakke compositie. Op een element als de herhaling
wordt door enkelingen wel eens gewezen. Compositorische karakteristieken zijn
weinig in aantal - en dùs weinig opvallend in Maruggs werk?
Ik concludeer dat Marugg kennelijk door de Nederlandse critici vooral gelezen
wordt om zijn onhollandse inhoud en thematiek, en veel minder om zijn taal waarover
de meningen al veel meer uiteenlopen, in het geheel niet om compositorische
redenen, die men althans nauwelijks enige aandacht waard acht.
De persoonlijke reacties van de recensenten nemen opvallend toe: was men bij
het debuut kennelijk nog een beetje terughoudend en klonk er wel eens ‘verrassend’
en ‘veelbelovend’, bij het tweede werk wordt men in zijn oordelen zowel zorgvuldiger
met emotieve en identificatie-argumenten, als genuanceerder in de beoordeling van
allerlei relevante aspecten als inhoud, taal en compositie, in het positieve èn
negatieve. De tweede roman maakte relatief de meest negatieve beoordelingen
los. Het positieve bejubelen vindt in het derde werk zijn hoogtepunt, zowel vóór als
ná de A.K.O.-nominatie, met enkele uitzonderingen.
Men wijst op de onbekendheid van de Antilliaanse literatuur in het algemeen en
Tip Marugg in het bijzonder. In 1957 wordt Weekendpelgrimage in de Antilliaanse
literaire traditie geplaatst, verbonden met de Antilliaanse Cahiers en de poëzie die
in De Stoep verscheen. Later werk refereert men algemeen aan het voorafgaande,
en aan meer of minder namen van individuele Antilliaanse auteurs. Waar men grote
overeenkomsten ziet tussen de drie romans oordeelt men daarover in het algemeen
positief, maar enkele keren ook negatief als doublures.
Het aantal literair-kritische verwijzingen naar de Antilliaanse context neemt bij de
drie achtereenvolgende romans in absoluut aantal af, bij de laatste ook sterk in de
variatie daarvan. Het laatste werk wordt uitsluitend op zichzelf beschouwd of - soms
- even met Boeli van Leeuwen vergele-
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ken. Fungeerde Cola Debrot in de jaren vijftig als herkenbaar baken, daarna veel
minder. Frank Martinus Arion wordt slechts weinig genoemd, anderen slechts
individueel, anderen dan Nederlandstaligen helemaal niet. De recensies plaatsen
de werken van Tip Marugg dus niet beargumenteerd in een Antilliaanse literaire
traditie.
Hoewel veel Nederlandse critici wijzen op het on-Nederlandse karakter van
Maruggs romans, besteden ze toch veelvuldig aandacht aan de vergelijking met
Nederlandse auteurs, echter zo gevarieerd en individueel, dat er geen lijnen van
verwantschap in te ontdekken vallen. Men wijst op de literaire traditie van (Latijns)
Amerika en noemt in dat verband een beperkt aantal namen van uitsluitend
Noordamerikanen; concrete verwantschap met Zuid-Amerika blijkt nergens. Het
aantal Europese auteurs-verwijzingen overtreft dat van de Amerikanen verre, zodat
de beweringen van de Zuidamerikaanse traditie niet meer dan losse flodders zijn.
De Surinaamse literatuur wordt nauwelijks ter vergelijking gebruikt, op incidentele
uitzonderingen na. Ook de Caraïbische literatuur is geen referentiekader van waaruit
deze Curaçaose auteur in de recensies besproken wordt. Aanduidingen als
‘tropisch-existentialisme’ (de term is geleend van Cola Debrot) en ‘surrealisme’ die
enkele keren opduiken, worden nergens geëxpliciteerd en blijven daarom in de lucht
zweven.
Behalve de sterke nadruk die op de interpretatie van de drie romans zelf gelegd
wordt, is het opvallend dat deze zo'n indruk van tijdloze consistentie geeft ondanks
een tijdverloop van ruim dertig jaar. Waarschijnlijk geven de drie romans daartoe
zelf de aanleiding, want er is toch sprake van heel diverse critici en media.
Er zijn geen verschillen te bemerken tussen de recensies op de romans en op
de poëzie, voorzover daarover wegens het kleine aantal op de laatste iets te zeggen
valt wat hout snijdt. Wel wijst men enkele keren op het hermetische karakter van
de Nederlandstalige en het wat meer opene van die in het Papiamentu.
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Maritza Coomans-Eustatia Bibliografie van de werken van Tip
Marugg tot en met 1991
1945
- Bezoek. De Stoep, december 1945, p. 44. [Autonoom, 1976, p. 39; Afschuw
van Licht, 1976, p. 7.]

1946
- Oud worden. De Stoep, augustus 1946, p. 3. [Beurs & Nieuwsberichten 2
januari 1953; Antilliaanse Cahiers, januari 1956, p. 3; Afschuw van licht, 1976,
p. 8.]
- Gesprek. De Stoep, augustus 1946, p. 28. [Afschuw van licht, 1976, p. 9.]
- Verzoeking. De Stoep, augustus 1946, p. 28. [Afschuw van licht, 1976, p. 10.]
- Op de glijbaan. De Stoep, augustus 1946, p. 29. [Afschuw van licht, 1976, p.
11.]
- Diaspora. De Stoep, september 1946, p. 2. [Afschuw van licht, 1976, p. 29.]

1947
- De biecht. Branding, maart 1947, p. 2. [Amigoe di Curaçao, 19 maart 1947;
Afschuw van licht, 1976, p. 30.]

1948
- De Stoep [recensie gedichten]. La Prensa, 19 oktober 1948.

1949
- Suriname, het vergeten land, van T.J.A. van Lieman (bespreking). La Prensa,
12 januari 1949.
- Oranje en de zes Caraibische parelen. La Prensa, 24 januari 1949.
- Dorstig paradijs van Adriaan Hulshof. La Prensa, 26 augustus 1949.
- Estampas espanoles van Luis Daal. La Prensa oktober 1949.
- Un butishi bashi. La Prensa, 24 december 1949, Number di pasku. [Antilliaanse
Cahiers, jrg. 3 no. 3, 1959, p. 39-41.]
- Curaçaosche kroniek. El Dorado, jrg. 1 no. 1, 1949, p. 45-46; no. 2, p. 91-93;
no. 3, p. 139-140; no. 4, p. 187-188; no. 5, p. 232-233; no. 6, p. 284-285; no.
8, p. 382-383; no. 9, p. 430-431; no. 10, p. 476-477; no. 11, p. 508-510; no.
12, p. 558-559.

1950
- Mundu korá. Simadan, januari 1950, p. 21. [Afschuw van licht, 1976, p. 34.]
- Moment embryoné. Simadan, januari 1950, p. 20. [Afschuw van licht, 1976, p.
33.]
- Desepshon. Simadan, 1950, p. 21. [De Westindiër, 6, juni 1952 (Ned. vertaling
van Henk Dennert onder titel ‘Bedrog’; De Groene Amsterdammer, 8 november
1952 (Ned. vertaling van Henk Dennert onder titel ‘Ontgoocheling’); De
Arubaanse Courant, 9 januari 1953 (Ned. vertaling zonder titel); Afschuw van
licht, 1976, p. 35.]
- Juan de Dios. De Stoep, februari 1950, p. 8. [Afschuw van licht, 1976, p. 12;
Mosaico Cultural (film), januari 1981.]
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- Schoon gelijk een schutblad. De Stoep, februari 1950, p. 8. [Antilliaanse Cahiers,
januari 1956, p. 24; Watapana, november 1968, p. 10; Afschuw van licht, 1976,
p. 13; Optima, 3e jrg. no. 4/4e jrg. no. 1, p. 67.]
- Ik heb gevaren in uw schoot. De Stoep, februari 1950, p. 8. [Antilliaanse Cahiers,
januari 1956, p. 24; Watapana, november 1968, p. 10; Autonoom, 1975, p. 31;
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p. 23.]

1951
- Curaçao Likeur. Een produkt van eigen bodem. De Passaat, jrg. 8, nr. 4, april
1951, p. 4-7. Met foto's.
- Het verbrande kind was een dromer. De Stoep, mei 1951, p. 3. [Gedichten uit
de Nederlandse Antillen, z.j., p. 23; Afschuw van licht, 1976, p. 24-25; Met
eigen stem, 1980, p. 53.]
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1952
- Het feest. Propagandaboekje t.g.v. het 140-jarig bestaan van ‘De Curaçaosche
Courant’, 1952, p. 9. [Afschuw van licht, 1976, p. 31.]

1953
- De stijgbeugel: Max Dendermonde, Reinold Kuipers, Garmt Stuiveling. Beurs
& Nieuwsberichten, 24 september 1953.

1957
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- Gedenknummer ter gelegenheid van het bezoek van HKH Prinses Beatrix aan
de Nederlandse Antillen. De Passaat, jrg. 15, nr. 2-3, 1958, 65 p.
- Weekendpelgrimage. Antilliaanse Cahiers, jrg. 1, no. 4, jrg. 2, no. 1-2, 1957.
[Amsterdam, De Bezige Bij, 1958, 172 p., Literaire reuzenpocket 181; 2e dr.
Amsterdam, 1966, 184 p.; Utrecht, 1975, 23 p., Bulkboek 35; 3e dr. Amsterdam,
1981, BB Literair; 4e dr. Amsterdam, 1986, Salamanderpocket; 5e dr.
Amsterdam, 1988, met artikel van Cees Zoon; 7e dr. Amsterdam, 1988.]

1960
- Weekend Pilgrimage, translated from die Dutch by Roy Edwards. London:
Hutchinson, 1960, 190 p.
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- Kans op onweer: Corly Verlooghen. La Prensa, 13 juni 1960.

1961
- Remitido. Simadan, oktober 1961, p. 32. [Today, oktober, 1961.]

1966
- De school is zilver de jeugd is goud. In: Skein: documentaire Peter Stuyvesant
College. Baarn, 1966, p. 51-55.

1967
- In de straten van Tepalka. Amsterdam, De Bezige Bij, Cadushi-reeks 1, 1967,
151 p. [2e dr. 1988; 3e dr. 1988.]
- Weekend Pilgrimage; a novel. In: B. Howes: From the green Antilles. London,
1967, p. 365-369.

1968
- Poëzie. Watapana, jrg. 1, no. 2, 1968, p. 9 en 10.
- De cactusdoorns steken niet. Gedichten uit de Nederlandse Antillen, z.j., p.
25. [Afschuw van licht, 1976, p. 32.]

1976
- Afschuw van licht: gedichten 1946-1951; samengesteld door A. van der Wal.
Rotterdam, 1976, 39 p. Antilliaanse Bibliotheek no. 1.
- De morgen loeit weer aan. Tirade, jrg. 20, no. 215-216, mei-juni 1975, p.
327-329. (Gedichten: Kleine voetstappen; Wanneer nachtstenen vallen op het
dak; Ik had vannacht veel aanloop; Het uur is daar; Zoonlief, ik heb je jeugd
een jobsgezicht gegeven.) [Literair Accoord 20, 1977; Nijmegen, 1990.]

1977
- Literair Akkoord 20. Een keuze uit bijdragen verschenen in Zuid- en
Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1976. Utrecht: Bruna,
1977, p. 74-76.
- Roth: voetzoekers en donderbussen: Pinda-Carter als opvolger van pen, borst
en fantast? Amigoe, 26 maart 1977.
- Poesia. Kristof, jrg. 4, no. 1, oktober 1977, p. 1-5. - Hierin de volgende vijf
gedichten:
- Ora Lusnan cende den punda, p. 1. [Eigen Nederlandse vertaling,
Radio Korsow, 6 november 1977; Gezongen door Enid Hollander,
Radio Korsow, 24 december 1978; Nederlandse vertaling, Amigoe,
Kerstnummer 1978, Gezongen door Enid Hollander op LP,
december 1979; Candela, 27 april 1981, p. 15.]
- Nubianan di tur diasabra anochi, p. 2. [Eigen Nederlandse vertaling,
Radio Korsow, 6 november 1977; Gezongen door Enid Hollander,
Radio Korsow, 24 december 1978; Gezongen door Enid Hollander
op LP, december 1979; Candela, 27 april 1981, p. 16.]
- Esun q'a yama ayo sin bai, p. 3. [Eigen Nederlandse vertaling,
Radio Korsow, 6 november 1977; Gezongen door Enid Hollander,
Radio Korsow, 24 december 1978; Gezongen door Enid Hollander
op LP, december 1979; Candela, 27 april 1981, p. 16.]
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No tabatin palabra, p. 4. [Eigen Nederlandse vertaling, Radio
Korsow, 6 november 1977; Gezongen door Enid Hollander, Radio
Korsow, 24 december 1978; Gezongen door Enid Hollander op LP,
december 1979; Candela, 27 april 1981, p. 17.]
Den lus enfermiso di luna, p. 5. [Eigen Nederlandse vertaling, Radio
Korsow, 6 november 1977; Gezongen door Enid Hollander, Radio
Korsow, 24 december 1978; Nederlandse vertaling, Amigoe,
Kerstnummer 1978; Gezongen door Enid Hollander op LP,
december 1979; Candela, 27 april 1981, p. 16-17.]

Sex is vies Erica Erotica N.V. Amigoe, 26 maart 1977.
Virginia Woolf: Schrijversdagboek. Amigoe, 4 juni 1977.
Slapstick: Kurt Vonnegut. Amigoe, 29 augustus 1977.
Hoe red ik mijn leven Erica Jong. Amigoe, 8 oktober 1977.
De tragiek van Tolstoi. Boeiend relaas van zijn laatste levensjaar. Amigoe, 2
december 1977.
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- Norman de Palm onderweg naar zichzelf: gedichten over gesmokkelde grenzen.
Amigoe, 2 december 1977. - Erratum, 3 december 1977.

1979
- Tur tristesa di mundu. Gezongen door E. Hollander op LP, december 1979.
[Candela, 27 april 1981, p. 16.]
- B'a yega di mata un para. Gezongen door E. Hollander op LP, december 1979.
[Candela, 27 april 1981, p. 16.]
- Den tempu di awasera. Gezongen door E. Hollander op LP, december 1979.
[Candela, 27 april 1981, p. 17.]
- Shelu un bulto pretu. Gezongen door E. Hollander op LP, december 1979.
[Candela, 27 april 1981, p. 16.]
- Piscado cu reda bashí. Gezongen door E. Hollander op LP, december 1979.
[Candela, 27 april 1981, p. 15.]

1985
- Drie gedichten en een roman fragment. (De vernietiging van Zuid-Amerika.)
Napa, 31 mei 1985, p. 9.

1988
- De morgen loeit weer aan. Amsterdam, De Bezige Bij, februari 1988, BB literair,
143 p. [2e dr. maart 1988; 3e dr. april 1988; 4e dr. mei 1988; 5e dr. juni 1988;
6e dr. Vianen, ECI, September 1988; 7e dr. Amsterdam, oktober 1988.]

1990
- Vier gedichten. Preludium, jrg. 6, nr. 4, 1990, p. 14-21. (Vertaling van Joceline
Clemencia, i.s.m. Tip Marugg en Aart G. Broek.)
- De morgen loeit weer aan, 6 gedichten. Nijmegen, Verzameld Werk, 1990, (12
p.) [Vijf gedichten waren reeds verschenen in 1976.]

1991
- Un prinsipio pa un dikshonario erótiko Papiamentu. Curaçao, 1991, Prologo,
VI + 115 p. (Ter perse).
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[Illustraties van Frank Martinus Arion]
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Op het Radulphus College te Curaçao, 1950. Links voor (met bril) Carel Weeber, iets links
van het midden (met boek) Frank Martinus.

Op retraite, Scherpenheuvel Curaçao, 11 maart 1955 (v.l.n.r. W. Chong, G. Wawoe, J.
Halabi, frater Theoduul, Frank Martinus, J. Verstappen, T. Lemmens. Foto Carel Weeber).
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Vader van Frank Martinus (met microfoon) tijdens een N.V.P. verkiezings-campagne in
1949.

Ketty Martinus (4e van rechts) bij een verkiezings-‘champagne’.
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Handschrift van Frank Martinus Arion.
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Frank Martinus in de schietsalon te Scheveningen.

Frank Martinus in Nederland, 1963. (Foto Selvia Martinus).
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Trudi Guda en Frank Martinus in het jaar van hun huwelijk (1977).

Frank Martinus met echtgenote Trudi Guda.
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Frank Martinus met dochter Margina Isis, Curaçao 1986.
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Frank Martinus (foto F. Benito, 1989).
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Maritza Coomans-Eustatia
Biografie van Frank Martinus Arion
Jeugdjaren
Frank Efraim Martinus Arion werd op 17 december 1936 op Curaçao geboren. Zijn
ouders, Minguel Martinus Arion en Marina Jansen, woonden toen in het buitendistrict
Bona Vista. Kort na de geboorte van Frank verhuisde de familie naar Aruba, omdat
zijn vader een betrekking had aangenomen bij de LAGO oliemaatschappij. Toen
Frank vier jaar oud was geschiedde de grootste ramp die een kind kan treffen, zijn
moeder en jongste broertje kwamen om het leven bij een ongeluk. Zijn vader moest
snel naar Curaçao om Frank en dochter Selvia bij familie onder te brengen. Daarna
begon voor de jonge kinderen een zwervend bestaan. Eerst logeerden ze bij hun
oma, een vrouw met een sterke persoonlijkheid en menigmaal kwam zijn vader met
haar in aanvaring. Op zekere dag nam hij zijn kinderen en bracht hen naar zijn
zuster die op de Brionweg woonde.
Het stadsdeel Otrabanda was veel levendiger dan het landelijke Bona Vista. Het
leven in Otrabanda staat Frank nog helder voor de geest, hij verkende niet alleen
de stadswijk maar ook de gehele omgeving. Goede herinneringen heeft hij nog aan
Seru Domi met het voetbalveldje, dicht bij het kerkhofje waar mensen werden
begraven die niet aan hun geloofsverplichtingen hadden voldaan. Het marktpleintje
waar kooplieden allerlei waren en snoepgoed verkochten.
Het sfeerrijke Otrabanda is door veel Antilliaanse auteurs beschreven. Frank
bezocht ook op Otrabanda de katholieke St. Vincentiusschool, geleid door de fraters
van Tilburg. Hij was een uitstekende leerling, zodat de fraters hem de tweede klas
lieten overslaan.
Inmiddels was zijn vader hertrouwd met Catharina (Ketty) Monte. Het gezin werd
weer herenigd in een eigen home op Noord Roozendaal. Tevoren had zijn vader
aan de kinderen toestemming gevraagd of hij mocht hertrouwen. Dit is heel bijzonder,
want in de Curaçaose samenleving wordt niets met kinderen besproken. Frank en
zijn zusje Selvia beraadslaagden daarover, zij vonden het wel goed mits ze haar
geen moeder hoefden te noemen. Vooral Frank had er problemen mee, omdat hij
nog steeds een sterke binding voelde met zijn jong gestorven moeder. Als kind kon
hij uren gesprekken met haar voeren voor een grote foto, die bij zijn
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oma in de huiskamer hing. De nieuwe echtgenote van zijn vader was niet alleen
een knappe vrouw, ze bezat ook innerlijke schoonheid. Ze begreep dat de kinderen
geen moeder wilden zeggen. Jaren later bekende Frank dat Ketty de naam ‘moeder’
eigenlijk best had verdiend. In hun jeugd had het de kinderen vaak aan materiële
goederen ontbroken maar aan warmte en liefde was er geen gebrek geweest.
In de laatste klas van de lagere school won Frank zijn eerste literaire prijs: de
Neerlandia prijs voor het beste opstel in de Nederlandse taal. De prijs bestond uit
een boek ‘Donkere dagen’, het prijkt nog steeds in zijn boekenkast als een dierbare
jeugdherinnering. In 1929 had zijn moeder ook de Neerlandia prijs verworven, zij
ontving toen de Nederlandse vertaling van het Franse boek ‘Ursula’ van E. de
Pressense. Met zijn eerste H. Communie kreeg hij het van zijn vader met het
opschrift: ‘Frenkie, bewaar dit ter herinnering aan je moeder’. Frenkie, zoals hij door
zijn familie wordt genoemd, Curaçao is bekend om de koosnamen. Zijn aanleg voor
talen zal hij ongetwijfeld van zijn moeder geërfd hebben. Maar zijn spreekvaardigheid
komt van zijn vader, want Minguel Martinus Arion was een van de activisten voor
de Nationale Volkspartij, in 1949 opgericht door Mr. dr. M.F. da Costa Gomez. De
politieke pleidooien van Arion waren aanleiding voor kommentaar op school. Iedereen
kende zijn vader als Arion. Frank, die anoniem wilde blijven liet op school ‘Arion’
vallen. Later gebruikte hij het weer als schrijversnaam!

De Middelbare Schooltijd
De Middelbare school HBS-b, werd doorgebracht op het Radulphus College,
beschreven in dit werk door prof. Carel Weeber. Hij bracht het daar tot hoofdredacteur
van het schoolblad De Spectator. Frank had toen veel tijd voor sport en ook voor
de Jonge Wacht. Op veertienjarige leeftijd hielp hij mee om een Jonge Wacht-afdeling
voor de wijk Juicio op te zetten. Frank vertelt dat de kampdagen op Brakkeput hem
veel handvaardigheid hebben bijgebracht. Op een gegeven moment kon hij zo goed
koken dat hij als kok fungeerde bij de voetbalvereniging Sithoc.
Frank's stiefmoeder Ketty was tevens tante van de bekende politicus en
vakbondsleider Amador Nita. Nita kennen we ook als auteur van talrijke pamfletten
en papiamentse novelles, waarmee hij een boodschap wilde brengen aan de
Antilliaanse bevolking. Nita was ook oprichter van het weekblad Amigoe di Aruba.
Van Amador Nita heeft Frank de macht van het gedrukte woord geleerd. Voordat
Frank in 1955 naar Holland vertrok liet hij Amador Nita een schoolschrift zien met
een novelle die hij had geschreven: ‘Sarita, mi amor’. Hij had deze novelle willen
publiceren om aan
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zijn vrienden als afscheidscadeau te geven. Na lezing schreef Amador, die hij erg
bewonderde, in het schrift: ‘you are a great writer’. Dit compliment heeft hem het
meest gestimuleerd om verder te gaan met schrijven. Daarom heeft hij Nita willen
eren door in een nummer van het tijdschrift Ruku aandacht te schenken aan het
schrijverschap van Amador Nita.
Frank heeft in zijn jeugd erg veel gelezen. De omgeving van plantage
Noord-Roozendaal, met de tuin bekend als Hoffie di Julian, was voor Frank een
oase van rust. Vaak vluchtte hij daarheen om in de eenzaamheid van de natuur
inspiratie te vinden voor zijn vele geschriften. Met zijn vriend John, afkomstig van
een van de Engelse eilanden, ruilde hij boeken. In die tijd had Frank veel
belangstelling voor Amerikaanse cowboyboeken en zijn voorkeur ging vooral uit
naar cowboys die snel de revolver trokken. Uit deze lectuur leerde Frank de
Amerikaanse mentaliteit en cultuur kennen die de enkeling, de ‘good guy’, stelt
tegenover de corrupte groep. Het individu moest het opnemen tegen de
gemeenschap en vechten om de slechte elementen uit te roeien. Daarom bracht
de cowboy jaren door in eenzaamheid om te leren snel te reageren, klaar om op
het juiste moment af te rekenen en zijn doel te bereiken. Frank las ook graag Ellery
Queen en Perry Mason. De advocaat met meer rechtsgevoel dan de rechters zelf.
Micky Spillane werd meteen gekocht en uitgelezen. Ofschoon het niet allemaal
helden waren in deze Amerikaanse literatuur wordt de durf van de pionier voorop
geplaatst. In de Curaçaose gemeenschap leert het individu niet om zich te profileren
en zijn eigenwaarde te verdedigen. Door de historische actergrond is er een moraal
ontstaan om alles maar te slikken en ja te knikken. Men heeft de neiging om zich
eruit te redden. Dit is een erfenis van het verleden uit de tijd van de slavernij. Frank
verwijt de Curaçaoenaar ook dat hij niet wil erkennen dat zo iets als een
gemeenschappelijk doel (kousa komun) bestaat, laat staan dat men er voor uitkomt.
Daar heeft Frank de grootste moeite mee op zijn geliefd Curaçao.

In Nederland
In 1955 vertrok Frank naar Nederland en werd student aan de Rijksuniversiteit te
Leiden. Hij was oorspronkelijk van plan om chemisch ingenieur te worden aan de
universiteit van Delft, maar het werd toch Nederlandse taal en letterkunde.
In de beginjaren in Holland ervoer hij dat de meeste Antillianen met de ziel onder
de arm rondliepen. Daarom richtte hij samen met enkele medestudenten ‘Baranka
Antilliana’ op. Deze Antilliaanse opvang of societeit werd goed bekend in Den Haag,
en verder in het hele land waar Antillianen studeerden. Er werden feestjes
georganiseerd die tot in de vroege
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ochtend duurden zodat degenen die van ver kwamen geen hotel hoefden te
bespreken. Echter voor het feest begon was er altijd een cultureel programma met
zang van Otmar Fraai, Hubert Beckers en muziek van Julian Coco. In de beginjaren
in Nederland vervolgde hij met het schrijven van artikelen voor zijn schoolkrant De
Spectator, maar de bibliografie leert dat hij ook in andere tijdschriften publiceerde.
De Nederlandse beeldhouwer Jetty voor wie Frank poseerde raadde hem aan
zijn gedichten te laten lezen aan de dichter-historicus Schulte Nordholt. Deze was
juist bezig met Het volk dat in duisternis wandelt, over de Amerikaanse
negerproblematiek. Schulte Nordholt bracht hem toen in contact met Cola Debrot.
Frank's eerste gedichtenbundel Stemmen uit Afrika werd in de Antilliaanse Cahiers
(1957) gepubliceerd, waarvan Debrot redacteur was. Door deze gedichtenbundel
werd Frank bekend in de Nederlandse literaire wereld. Hij kreeg veel lof toegezwaaid
en men noemde hem zelfs de ‘zwarte Vergilius’, maar hij wist niet of men het meende
of dat het fijne spot was. Daardoor heeft hij geaarzeld om nog meer gedichten uit
te geven terwijl hij nog kopij heeft voor tien bundels.
Samen met Boy Fraai, nu hispanoloog aan de Universiteit van Amsterdam, en
de psycholoog Julian Abraham richtte hij een Antilliaans tijdschrift op: Encuentro
Antilliano. Frank was hoofdredacteur. Volgens een redactioneel artikel in De
Spectator (mei 1958, p. 23) schreef Frank essays en gedichten in Encuentro
Antilliano, helaas is het tijdschrift nergens meer aanwezig.
In 1958 ondernam Frank een pelgrimreis naar Lourdes, waar hij als brancardier
zijn hulp aanbood. Jaren later beschreef hij zijn ervaringen aldaar in Nobele Wilden
(1979).
In 1960 werd hij correspondent voor het dagblad Amigoe di Curaçao en voor de
Wereldomroep hield hij geregeld radiolezingen. In 1961 bracht hij een vakantie door
op alle drie Benedenwindse eilanden, zijn ervaringen lezen we in het tijdschrift
Schakels. In zijn gedichtenbundel Ta amor so por vinden wij zijn nostalgische
verzuchtingen van een tropenkind dat moeite heeft om te leven binnen twee culturen.
Ook schreef hij in de jaren '60 voor het tijdschrift Oost en West en het Haagse
dagblad Het Vaderland.

Ruku
Juist voor zijn doctoraal examen zag hij het niet meer zitten en hij brak zijn studie
af. Hij ging terug naar huis om zich heel intensief te gaan bezig houden met de
Antilliaanse cultuur. Hij stelde een biografie van het Papiamentu samen, daardoor
weten we nu wat er aanwezig was in de rijke bibliotheek van het bisschoppelijk
paleis, dat door de brand van 30 mei 1969
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geheel verwoest werd. Persoonlijk heeft hij tijdens de brand een grote houten kist
met een aantal boekwerken gered en gebracht naar de dichtstbijzijnde pastorie.
Onlangs ontdekte ik die grote kist bij Pater Streefkerk die hem jaren heeft bewaard.
Na de opstand van de meidagen 1969 begon Frank Martinus met de uitgave van
het tijdschrift Ruku. Volgens Frank is het grote belang van Ruku geweest dat het
de aanval heeft geopend op de vastgeroeste idee dat alles wat uit Nederland kwam
goed was. Voor hem was het een daad van vrijmaking. Hij wilde bewijzen dat hij
een echte ‘jui di Korsow’ was, een kind van dit eiland. De innerlijke gespletenheid
van de tropenmens die met een andere cultuur in aanraking komt. Hij heeft Ruku
zelf helemaal gefinancierd, geredigeerd, uitgegeven en voor een groot deel zelf
volgeschreven. Het heeft twaalf nummers gehaald, hetgeen voor een Antilliaans
tijdschrift bijzonder is. Want op de Antillen rijzen de tijdschriften als paddestoelen
uit de grond om daarna weer snel te verdwijnen.

Amsterdam
In 1971 besloot Frank zijn studie af te maken en kort daarna behaalde hij zijn
doctoraal examen. Vervolgens kreeg hij een baan aan het Instituut voor
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.
Terug in Nederland begon zijn vriendschap met Trudi Guda, die hij al vanaf 1961
kende, vaster vormen aan te nemen. Zij had antropologie in Leiden gestudeerd. In
1970 had Trudi een gedichtenbundel uitgegeven ‘De geur van franchepane’.
Volgens Frank is niet Dubbelspel zijn eerste roman, maar ‘De formule van het
leven’. De Expo had hem geïnspireerd en de roman werd in korte tijd geschreven
in Oegstgeest. Met Dubbelspel is hij in 1969 begonnen, waarvoor hij in 1974 de
Van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde kreeg. Het
bedrag van ƒ 1000,- stelde hij ter beschikking aan het Centrum voor apartheidspolitiek
tegen Zuid-Afrika in Amsterdam. Tussen 1971 en 1975 maakte hij diverse reizen
o.a. naar enkele Afrikaanse landen en Martinique. Ook ging hij nog een keer naar
Lourdes. In 1975 verscheen zijn Afscheid van de koningin voor hij naar de West
vertrok.
In Nederland heeft Frank zich intens bezig gehouden met Antillianen bij elkaar te
brengen. Tijdens zijn studententijd en ook na zijn studie richtte hij diverse Antilliaanse
clubs op. In 1972 een Caraibisch centrum in de Bijlmer. Een politicus die hem in die
tijd heel goed heeft geholpen met het oprichten van dit centrum, is de huidige
burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn, die zeer sociaal bewogen bleek te
zijn.
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In zijn Amsterdamse tijd werd Frank ook voorzitter van het Antilliaans
Contactcentrum, dat het tijdschrift Kontakto Antyano uitgaf. Frank was zo ingeburgerd
in het Antilliaans gebeuren in Nederland, dat het erop leek dat hij hier voorgoed zou
blijven. Maar het liep anders af en in 1975 ging hij doceren aan het Instituut voor
de Opleiding van Leraren in Suriname.

Suriname - Curaçao - Papiamentu
Inmiddels waren Frank en Trudi Guda (1977) getrouwd in Suriname. Hun eerste
kind Margina Isis kwam in 1981.
Na de coup van Bouterse 1980 vertrok Frank naar Curaçao waar hij momenteel
directeur is van het ‘Instituto Lingwistiko Antiano’. Hier begon hij met het werk dat
hij altijd heeft willen doen: de standaardisering van de Papiamentse taal. Zijn passie
voor het Papiamentu is hem van kind af aan bijgebracht door zijn stiefmoeder Ketty.
Ketty was een fervente lezeres van de Tuyuchi-feuilletons. Ook de La Union en La
Cruz de papiamentstalige bladen van de R.K. missie ontbraken thuis niet.
Een ommekeer in zijn leven bracht het verhaal van de broer van een van zijn
oude schoolmakkers, John Oldeboom, die hem vertelde van zijn bezoek aan de
Kaapverdische eilanden. Deze was zo verbaasd de Kaapverdische bevolking een
taal te horen spreken waarvan hij in eerste instantie dacht dat zij papiaments spraken.
Sindsdien verhoogde zijn belangstelling voor de studie van het Papiaments en haar
oorsprong.
Als directeur van het ‘Instituto Lingwistiko Antiano’ zien we hem in felle discussies
verwikkeld rondom het invoeren van het Papiamentu op school. Zijn onplezierige
opmerkingen doen hem als agressief overkomen, terwijl achter dit masker een
vriendelijke persoonlijkheid schuilt.
In 1987 stichtte hij de papiamentstalige lagere school ‘Skol Humanistiko Erasmo’.
Na de opstand van dertig mei 1969 heeft zijn aangetrouwde neef Amador Nita hem
een zetel aangeboden in de regering, maar toen was hij nog niet klaar om de politieke
arena te betreden. In 1988 heeft hij zijn eigen partij opgericht: KARA, afkorting van
‘kambio radikal’ (naar een totale ommezwaai). Zijn partijblad heet Kinikinter. Door
de ongezouten taal van de literatuurcritici is hij nu gehard voor de politiek, want wie
verandering in het sociale bestel wil aanbrengen moet zelf de verantwoordelijkheid
op zich nemen en niet langs de zijlijn blijven staan en kritiek leveren.
Hij werkt momenteel aan zijn dissertatie over de oorsprong van het Papiamentu,
waarop hij aan de UvA wil promoveren.
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Carel Weeber
Frank Martinus op het Radulphus College
Na ettelijke vruchteloze pogingen, en herhaalde verzoeken van Maritza
Coomans-Eustatia, is het mij nog nauwelijks gelukt het beloofde artikel over Frank
Martinus uit het taaie moeras van mijn geheugen te trekken. Jammer, omdat naar
mijn overtuiging juist in de periode waarover ik zou kunnen schrijven de oorsprong,
om niet te zeggen de bron, ligt van zijn schrijver- en dichterschap. Het betreft
september 1950 tot juli 1955.
Frank en ik doorliepen gelijktijdig de HBS-b van het Radulphus College en wij
waren bovendien van januari 1953 tot juli 1955 redaktielid van het schoolblad De
Spectator. Als opvolger van Wim Verstappen werd Frank in juli 1953 benoemd tot
hoofdredakteur. In die redaktie zaten onder andere ook Gilbert Wawoe en Adolfo
Josepa. Wie nu die nummers van De Spectator doorneemt, ik heb ze gelukkig nog
allemaal, merkt hoe groot de bijdrage van Frank is geweest. Ruim 50 artikelen en
gedichten over gebeurtenissen op Radulphus, vaste rubrieken, kommentaren over
zaken uit de grote mensenwereld en fantasieën. Hij was zowel met zijn eigen
gevoelens als met de wereld om zich heen bezig. Het moet overigens tot een grote
verdienste van de fraters worden gerekend dat dit schoolblad toen als een
volwaardig, op glanzend papier gedrukt blad verschijnen kon. Het beschikken over
een eigen drukkerij op Scherpenheuvel kan hiervoor geen voldoende verklaring
zijn. Fraters hielden blijkbaar erg van tijdschriften en het was een belevenis als er
een nieuw nummer uitkwam. Het werd altijd onmiddellijk in alle klassen uitgedeeld,
zodat de les een uurtje werd platgelegd. Frank had altijd een schoolschrift bij zich
waarin hij, naar hij zei, aan een boek bezig was. Maar niemand mocht het lezen.
Hij was toen al bezeten van taal. Ik vermoed dat hij in dichtvorm dacht en zelfs
wiskunde op rijm uitschreef.
Tijdens recente bezoeken aan Curaçao heb ik in urenlange nachtelijke
strandgesprekken met Frank getracht te achterhalen wat hem in die tijd dreef. Op
school heb ik mij daarin niet echt kunnen verdiepen, hij was schrijver, ik illustrator.
Zo vulden wij elkaar in de redaktie aan, de taken waren verdeeld en zo is dat tot nu
toe gebleven, hij ging over woorden, ik over dingen.
Op school waren wij vrienden, maar ik denk zonder dit helder te beseffen. Dat
het buiten school soms anders lag behoorde toen tot normaal gedrag hetgeen
samenhing met een algemeen aanvaard sociaal verschil. Ik
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geloof niet dat je zoiets discriminatie mocht noemen. Ik vond het blijkbaar heel
normaal, zoals ook gewoon gevonden werd dat het Schottegat vol olie lag waarin
geiten vastliepen, en dan staande stierven om binnen een week in de zon uit te
drogen tot skeletten die leken op die in de kasten van ons biologielokaal.
Ik wilde nu van Frank horen hoe hij toen over dit soort zaken dacht. Maar niets
van wat op dat strand besproken werd leek opmerkelijk. Woorden en zinnen
verdwaalden in de nacht. Praten met Frank was weer dromen over van alles, behalve
over dat waar je voor bij elkaar gekomen was. Lag het nu aan de drank, aan de
zee, de duisternis, de tijd, de verwachting, de sterren, een verwijdering? Nee, aan
die school, waar onder die omstandigheden het bestaan niet aan een zekere mate
van ondoordringbare oppervlakkigheid ontkomen kon. Veel bleef onbesproken of
vanzelfsprekend, waardoor grote gebieden verboden of ontoegankelijk werden.
Bij de voorbereiding van dit artikel werd mij bij het doornemen van drie jaargangen
van De Spectator, steeds duidelijker dat het Radulphus College een enclave was
van Zuidnederlandse Katholieke cultuur met Brabants als voertaal. Jonge leraren,
vers uit het na-oorlogse Holland, meestal voor het eerst in het buitenland en waarvoor
zelfs de Costa Brava nog buiten vakantiebereik lag. Holland waar alleen tijdens
Sinterklaas zwarte mensen bestonden. Vanzelfsprekend zouden wij daar gaan
studeren. Waarom eigenlijk daar? In De Spectator was geen spoor Papiaments te
bespeuren, terwijl meer dan driekwart van de leerlingen dit thuis sprak. Bij Frank
ook, maar die sprak al snel alle andere talen van de regenboog, zelfs Nederlands
op zijn eigen dichterlijke wijze. Terecht dat hij zich nu inzet om het Papiaments te
ontwikkelen en te behouden. Eerlijk gezegd herinner ik mij niet of ik toen ooit zijn,
of gedichten van anderen las. Hij vroeg mij gelukkig nooit wat ik er van vond. Hij
dichtte voor zichzelf en vooral voor zijn engelen. Ik geef helaas nog steeds weinig
om gedichten. Nu heb ik er enkele van hem uit die tijd gelezen en stel er grote prijs
op om er hier twee op te nemen en er een kort kommentaar op te geven.

Novemberklacht (1953)
Portretten schuiven voorbij
Van mannen- en kindergezichten;
Ogen, uitbundig en blij,
'n Wemel van wuivende lichten.
O, droeve Novemberdag,
Waar zijn ze gebleven,
Die ik zo lachend zag
Gisteren nog en daareven?
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Waar zijn ze gebleven?
Of is alles een droom van vannacht,
Die ik vergeefs weer verwacht?
Waar zijn ze gebleven ...
Wreed is d'onzekerheid
Van dat vallen in de eeuwigheid!

In een novemberdroom neemt hij afscheid van geliefden. Of is het een voorlopig
afscheid van de zomer? Zomer op Curaçao? Hij kende het Nederlandse klimaat en
vooral de katholieke Nederlandse literatuur, toen nog uit boeken, al op zijn duimpje.
Wat mij vooral aanspreekt is het beeld van ‘Wemel van wuivende lichten’. Dit
moet de heldere tropische sterrennacht voorstellen, denk ik. Het wemelt er van
twinkelende sterren.

Heimwee (1955)
Ach, was ik altijd gebleven
Met die grote wereld om mij heen
In dat jong en vrolijk leven
Dat veel te gauw verdween!
Ach, was ik altijd klein gebleven
Met al die zorgen om me heen;
Ik was blij gelukkig, even
Voor deze nieuwe tijd verscheen.
De grote wereld is nu klein;
Overal verdriet en overal is pijn.
Mijn kindertijd ging vluchtend heen.
Ik voel me zo in nood.
Mijn goede oude wereld: Dood!
Ik voel me werkelijk alleen ...

Mooi hoe hier de grote wereld van de jeugd onverwacht omslaat tot een kleine enge
wereld van volwassenen. Het viel mij op dat in veel gedichten van Frank de thema's
afscheid, heimwee, schuld en verlangen opduiken. Ik heb toen nooit gemerkt dat
hij daarmee bezig was, blijkbaar was ik daar zelf nog niet aan toe.
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Ineke Phaf
Frank Martinus Arion: een inleiding
Zoals uit een aantal titels van artikelen, recensies en interviews in de hier
voorgestelde bibliografie ván en óver Frank Martinus Arion blijkt, staat deze schrijver
van tijd tot tijd midden in de belangstelling. Hij provoceert graag, stelt bij voorkeur
‘heilige huisjes’ ter discussie en weet fel van zich af te bijten wanneer hij wordt
aangevallen, wat regelmatig gebeurt. Niet voor niets valt er in april 1987 aan de
ingang van de Openbare Bibliotheek op Curaçao op een blauw papiertje te lezen:
Wat denk je van de sfeer en efficiëntie?
Wat wil je weten over de organisatie, hoe zit het in elkaar?
Is de bibliotheek elitair?
Heeft de bibliotheek echt niks, of juist te veel?
--- 60 exemplaren ‘Dubbelspel’ ---

Dubbelspel, een roman die in 1973 in Amsterdam uitkwam, gaf aanleiding tot een
discussie met het publiek. Het is een opmerkelijk boek, dat een voor de
Nederlandstalige literatuur ongekend dynamisch beeld van het reilen en zeilen van
de Antilliaanse bevolking presenteert. Verschillende generaties zijn hier op zoek
naar een zin in hun leven, en bij hun doen en laten speelt het verleden weliswaar
een belangrijke rol, maar dat staat het denken aan nieuwe mogelijkheden niet in de
1
weg op het ‘Eiland van mijn dromen’, het kernpunt in de gedachtengang van Frank
Martinus. De absolute verbondenheid met Curaçao bepaalt de thematiek van heel
zijn werk en wordt in het volgende gedicht treffend weergegeven:
Eiland, kom dichterbij,
waar is mijn hart? Kom,
dat ik het bloed in je ader zie,
het witte bloed van zeeschuim,
veel dunkorrelige, zoute zeeschuim
als bier zich morsend over heel je klein lichaam.
Eiland, jouw bloed is mijn bloed,
kom dichterbij opdat ik nog even leve,
Curaçao, kom dichterbij, eiland,
spat je vies geschuim in mijn ogen,
opdat ik nog eenmaal blind worde
aan deze verre schrijftafel.
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Eiland, kom dichterbijDaarboven brokkelde mijn hart al
alsof het tippelde aan je noordkant.
(Leiden 1964. In: Ruku, I, 5, nov.-dec. 1969:11)

Men moet voorzichtigheid blijven betrachten, als het om het werk van een nog
publicerende schrijver gaat. De studies, die over Arion zijn geschreven, behandelen
dan ook meestal slechts enkele van zijn boeken en plaatsen de gedichten en romans
nauwelijks in eenzelfde perspectief. Door recentere publikaties wordt er vooral op
de wisselwerking tussen Frank Martinus en de Caribische literatuur gewezen, een
belangrijk gegeven. In dit verband moet er met evenveel nadruk aan de samenhang
met eigentijdse ontwikkelingen in het Antilliaanse en Caribische gebied worden
gedacht, die de socioculturele en taalkundige aspecten steeds meer naar een
papiaments/Caribisch verleden en haar referentiekader verplaatsen. Dit ligt geheel
2
in de lijn van Caribbean Transformations van Sidney Mintz, een verzameling essays
waarin hij op het belang van de - wat Mintz noemt - ‘Afro-Caribbeana’ wijst. Volgens
hem heeft men in de gemoderniseerde en industriële samenlevingen de
aanwezigheid van de ‘Afri-Caribbeana’ altijd als vanzelfsprekend geaccepteerd,
maar haar culturele inbreng over het algemeen genegeerd. Mintz ziet in het
veranderen van het nationale bewustzijn in de Caribische regio op dit gebied een
kans om het bewustzijn van de wereld te veranderen. Dit zal voornamelijk door het
onderzoeken van de interne verhoudingen in de Caribische werkelijkheid
bewerkstelligd kunnen worden.
Het blootleggen van de interne verhoudingen in zijn insulaire samenleving gaat bij
Frank Martinus boven alles. Hij is in 1936 op Curaçao geboren, waar hij ook met
zijn vrouw, de Surinaamse dichteres en antropologe Trudi Guda, en dochter woont.
Vanaf zijn schooltijd bij de katholieke fraters, waar hij met de bijbel en de
padvindersbeweging in aanraking kwam, geldt Arion als literair talent. Hij is in 1954
hoofdredacteur van Spectator, de leerlingenkrant van het Radulphus-college, en
ook wanneer hij een jaar daarop met een studiebeurs naar Nederland vertrekt, blijft
hij schrijven. Hij publiceert poëzie in het Papiaments en Nederlands en rapporteert
over zijn ervaringen als studerende Antilliaan in een Europese omgeving. Deze
vormen het onderwerp van zijn debuut in de ‘Antilliaanse Cahiers’ van Cola Debrot,
de bundel gedichten Stemmen uit Afrika (1957). De ik-persoon is hier een
toeristengids, een ‘dichter ... zwart-zwart’, die ‘rijen van blanke toeristen ... naar de
diepe binnenlanden’ begeleidt, waar de negers wonen. Arion ontvouwt het panorama
van een ‘natuurlijke’ samenleving, die in weldadige tegen-
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stelling tot het patroon in de blanke, materialistische en eenzame steden staat, de
woonplaats van deze reizigers. In het woud woont de ‘oermens ... onbedorven,
naïef, kinderlijk, argeloos en schaamteloos’, de enige die de toeristen weer het
vertrouwen in het goede kan teruggeven. In ‘spirituals’ wordt het verlangen naar
een positieve ommekeer in de loop van de wereld met de heilsverwachtig van het
neerdalen van zwarte engelen op aarde verbonden. De dichter-gids besluit na zijn
taak te hebben vervuld aan deze kust te blijven tot aan het einde van zijn leven,
terwijl de toeristen-karavaan gelaafd weer naar huis terugkeert.
De Nederlandse kritiek reageert redelijk enthousiast op deze bundel met recensies
in de stijl van ‘Negerdichter Arion vond Afrika in Nederland’ (Het Vrije Volk,
15-2-1958) of ‘Antilliaans dichter droomt van een verloren paradijs. Het probleem
van de neger gevoelig verwoord’ (Rotterdams Nieuwsblad, 15-3-1958). Een
Antilliaanse ‘neger’ dus blijkbaar, die zijn indrukken op het grensgebied tussen
verschillende culturen beschrijft en zijn gehechtheid aan de eigen gewoonten en
gebruiken probeert uit te leggen.
Bij dit literair debuut blijft het voorlopig wat Nederland betreft. Arion studeert na
zijn eindexamen HBS-B op Curaçao in Den Haag voor het staatsexamen Gymnasium
A, zodat hij daarna in Leiden neerlandistiek kan gaan doen, een studie die heel wat
conflicten oplevert. Hij moet zich in een literatuur verdiepen waarvan ook nu nog in 1991 - de koloniale denkwijze en racistische elementen nauwelijks zijn bestudeerd.
Het leidt dan ook tot een mentale inzinking. Arion besluit er mee op te houden en
gaat in 1965 naar Curaçao terug. Hier zien familie en vrienden hem liever gaan dan
komen, men heeft het niet zo op met ‘gesjeesde’ studenten. Wanneer Willem Frederik
Hermans - overigens een bewonderaar van Arions latere romans - de schrijver als
3
een mislukkeling karakteriseert in zijn reisverslag over Tropisch Nederland, is dat
geen typisch Nederlandse opmerking, maar gaat dit terug op berichten van zijn
Antilliaanse informanten. Zij negeren daarbij alle conflicten, waarmee een student
uit een vroegere kolonie in Nederland wordt geconfronteerd en kleineren het
papiamentstalige werk van Frank Martinus, die daar fel op reageert. Onder de titel
Onvermogen en ijdelheid van Willem Frederik Hermans zet Arion de zaken wat
hemzelf betreft op een rijtje, een essentieel moment want verder besteedt niemand
daar enige aandacht aan:
Waarom niet naar Curaçao teruggekeerd en daarna mislukt? Maar Frank
Martinus publiceerde in 1956 Tres Perla Antillana, een kort toneelstukje
in het papiamentu dat door Antilliaanse studenten in Nijmegen werd
opgevoerd. In 1957 in de Antilliaanse Cahiers: Stemmen uit Afrika, die
van een criticus de bejegening ontlokte van Zwarte Ver-
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gilius. Hij publiceerde voorts in 1961, Ta Amor so por, een bundel
gedichten: in 1963: Ilushon di Un Anochi, een bundel vrije liefdessonnetten
en in datzelfde jaar Ser Betris, omdat hij zin had die zuster, die al eeuwen
als zuster werd gezien, van die zuster een vrouwtje te maken van vlees
en heet bloed. Een Antilliaanse. En bovendien mispelkleurig zwart.
Daarom noemde hij het gedicht origineel, om te vermijden, dat men zou
denken dat hij stomweg het lillerige ding van Boutens had vertaald. De
vlees noch visse Beatrijs van Boutens. Om het boek dat hij aan de zwarte
schoonheid Annemarie Braafheid opdroeg nog beter tegenover dat van
Boutens te stellen, plaatste hij voorop een ‘Notisia’, die iedereen die niet
even blind of kwaadwillig is als Hermans (die het boekwerk nooit heeft
gezien) en het C.C.C. wel moet zien, het volgende:
Ik wil de 18-karaats esthetiek van Boutens bewonderen,
zijn onovertroffen vertalingen, uit het grieks vooral,
die in het nederlands op zovele plaatsen volkomen
grieks zijn gebleven, zijn meesterlijke, hoge verzen,
die mij nooit iets doen noch hebben gedaan.
E. du Perron
Obra Kompletu (Volledige Werken)
Pagina 146.
Sapienti Sa. F.M.
Hiermee wilde hij aangeven, voor degenen, die niet zo op de hoogte zijn,
dat de aanhaling van du Perron voor hen genoeg is, dat hij geen bal aan
Bouten's Beatrijs vindt.
(In: Ruku, I, 5, nov.-dec. 1969:35)
Bij zijn laveren tussen verschillende taaltradities blijkt hier overduidelijk de interesse
van Arion voor het papiamentu, de taal waar iedereen in Curaçao mee opgroeit,
maar die op school lange tijd taboe was. Uit zijn in 1972 samengestelde Bibliografie
van het Papiamentu valt te concluderen, dat er veel meer is vastgelegd dan men
algemeen aannam. De taal werd (en wordt nog vaak) alleen niet voor vol aangezien.
Literatuur kan blijkbaar alleen met Europese talen in verband worden gebracht.
Door de gebeurtenissen van de 30e mei 1969 wordt Curaçao opgeschrikt. Willemstad
brandt! en het verzet tegen manipulaties en willekeur of onbegrip van het
eilandbestuur en de grote ondernemingen leidt tot een massale verzetsbeweging
onder de arme, werkende bevolking. Misschien had men deze sinds de opstand
van het ‘opperhoofd’ Tula in 1795 niet meer zo weerbaar gezien. Tula, geïnspireerd
door de ideeën van de Franse Revolutie, trok toen met zijn medeslaven naar de
berg Christoffel, om van
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daaruit via een guerilla de afschaffing van de slavernij te forceren. In 1969, gaat het
eerder om het protest tegen de bestaande discriminatie en slechte sociale
voorzieningen, factoren die verstrekkende gevolgen hebben gehad. Martinus Arion
volgt de ontwikkelingen op de voet en richt ter plekke het door hem zelf geredigeerde
tijdschrift Ruku op, zo genoemd naar een kleurstof waarmee de Indianen - de eerste
bewoners van het eiland - zich vroeger inwreven. Het eerste nummer verschijnt in
juli en in de volgende twee jaren komen er twaalf van uit. Ostentatief zoekt de
hoofdredacteur aansluiting bij ‘die slavenhutten daar in dat dal’, beschilderd met
‘motieven uit het land van herkomst’, en voert in alle openlijkheid het debat over het
belang van de erkenning van het papiaments. Maar niet alleen het eilandgebeuren
vult het blad, ook de geschiedenis van de andere eilanden van de Antillen, de
politieke en literaire debatten in Suriname of de Black Power beweging in de
Verenigde Staten en het Caribische gebied.
In het kader van de politieke gebeurtenissen lukt het Frank Martinus nu ook, om
zijn taak als schrijver te zien als een ‘creatief en fantasievol waarnemen’, dat ‘hem
moet helpen uit de uiterlijke verschijnsvormen van het ding, dat hij waarneemt, tot
de kernen van dat ding te komen’, een voorwerp met politieke en staatskundige
dimensies:
Bericht uit hogere sferen
aan de bevolking, zeggende dat de dichters komen overnemen
Laat
Dat de dichters zich voortaan uitspreken
Over zaken van staatsbelang
En dat er geen beslissingen meer ontstaan
Zonder dichters.
(...)
Gij burgers hebt er niets van terecht gebracht
En gij zult er ook niets van terecht brengen
En het project van de wereld wordt u voortaan
Voorgoed ontnomen. Luister:
Voortaan hebt gij de dichter maar te volgen.
Op straffe van een totale debacle!
(In: Ruku, I, 4, okt. 1969:19)
De dichter zoekt aansluiting bij de ‘Afro-Caribbeana’ binnen het internationale
verband, dat zijn eigen geschiedenis heeft bepaald, maar zeker geen voorbeeld ter
navolging heeft gegeven. Als antwoord op de vraag of Ruku een politiek blad is,
zegt hij:
Neen, zeggen we in eerste instantie. Ruku is zoals op pagina 1 staat een
algemeen cultureel blad. En daarmee zouden we kunnen volstaan. Neen.
De vraag is immers impertinent, en geeft juist blijk van dat escapisme
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waar Ruku zo op tegen is. En we hebben het al eerder gezegd: Indien
de wijze waarop wij op dit eilandje leven en alles wat daarmee samenhangt
zgn door de politiek wordt uitgemaakt, hoe kunnen wij ons dan van de
politiek afzijdig houden? Het betekent precies hetzelfde als zich niet
bekommeren om het feit, dat er in Vietnam oorlog is, dat Portugal een
dictatuur heeft en dat er mensen in deze tijd tussen de aarde en de maan
reizen. Het is kortweg een weinig opbouwende, negatieve houding. Het
is bovendien een barbarisme: Van het soort dat de nederlanders toonden
in de zeventiende eeuw: Een gedeelte van hun vocht zgn de Tachtigjarige
Oorlog en een ander gedeelte dreef handel met de spanjaarden, voorzag
hen van wapens en munitie om hun eigen landgenoten mee kapot te
maken. Zij waren toch handelslieden en deden toch niet aan politiek? Het
is in het algemeen het barbarisme van de wapenleverancier: Hij is toch
niet degene die de wapens afschiet. Hij doet toch niet aan oorlog?
(In: Ruku, II, 2/3, 1970:4)
Arion als cultuurpoliticus dus, in gevecht gewikkeld met het barbaarse escapisme
in de wereld en tegelijkertijd op zoek naar interne, positieve factoren die daarop
reageren.
In 1971 houdt Ruku op te verschijnen; Frank Martinus gaat terug naar Nederland
om zijn studie af te maken en werkt enige tijd bij de afdeling neerlandistiek van de
Universiteit van Amsterdam. In 1973 verschijnt Dubbelspel, zijn eerste roman, waarin
de Antilliaanse werkelijkheid op de voorgrond staat. Binnen een topografisch precies
afgebakend gebied - Blenheim, het zeventiende-eeuwse joodse kerkhof; Campo
Alegre, het hoerenhotel met gastvrouwen uit heel het Caribische gebied, Zuid- en
Midden-Amerika; het vliegveld of de brede Tulaweg - komen er vele personen aan
bod van verschillende nationaliteiten, die de problemen van de eilandbewoners met
de hen omringende ‘moderne’ wereld thematiseren. Tijdens een dodelijk verlopend
dominospel, het hoogtepunt van het zondagse gebeuren, bedenken de deelnemers
en aanwezigen ieder een eigen oplossing voor hun situatie. De opzet van de roman
betreft wel degelijk ‘zaken van staatsbelang’. Behalve politieke gebeurtenissen uit
heden en verleden wordt er in de epiloog naar mogelijke toekomstige alternatieven
verwezen in de vorm van een politieke partij op coöperatief-socialistische grondslag,
een organisatievorm, die in Afrika en vroeger in de slavengemeenschap ook werd
gepraktiseerd, alleen dat er nu een vrouw aan het hoofd wordt ‘gedacht’.
Dit aspect wordt door de kritiek nauwelijks besproken, maar de ontvangst is ronduit
overweldigend, zoals uit de enthousiaste titels van recensenten valt op te maken:
‘Meesterlijke roman over de hartstochten rond

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

420
dominospel’ (Amigoe, 14-7-1973), ‘vol vitaliteit’ (Parool, 11-8-1973), ‘Domino
gevaarlijk spel in briljante Nederlandse roman’ (Telegraaf, 18-8-1973), ‘Een
Antilliaans drama’ (NRC-Handelsblad, 5-10-1973). Een verband met het poëtisch
debuut van Arion in 1957 wordt er nauwelijks gelegd, iets wat de schrijver zelf
natuurlijk wel heeft gedaan. Wanneer zijn boek met de Van der Hoogtprijs van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1000 gulden) wordt bekroond, geeft
hij dit geld aan organisaties die zich tegen de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek
verzetten. Bovendien schrijft hij Oorlog aan edelstenen, een serie verzen opgedragen
aan die twaalf goudmijnwerkers in Carlestonville, een thema, dat ook aan zijn
volgende roman Afscheid van de koningin (1975) ten grondslag ligt.
Dit keer speelt het boek niet op de eilanden, maar Sesa Lopes uit Curaçao reist
in opdracht van een Nederlands weekblad als journalist naar Afrika, om daar over
het bezoek van de koningin aan de pas onafhankelijk geworden republiek Songo
(= een woordspeling uit een gedicht van de Cubaanse schrijver Nicolás Guillén) te
berichten. Sesa is aanwezig bij de ‘handelsdans’ om het hout van hare majesteit
met de president aan de Westafrikaanse Goud- alias Houtkust, en raakt daarna bij
de ‘Battle of Africa’, ‘The Battle of Holland’ en de ‘Battle of South Africa’ betrokken.
In het vliegtuig naar huis ontmoet hij de Nederlandse mevrouw Prior, zíjn koningin
van de ‘strijd om de orchideeën’, die de uiteindelijke hoofdrol in het reisverslag krijgt
toebedeeld. Deze mevrouw Prior is afkomstig uit de bollenstreek en bezit na de
oorlog in de ‘Transvaalbuurt ... hoek Paul Krugerlaan/Joubertstraat’ het bloemenhuis
CATTLEYA (= orchideeënsoort uit Suriname). Na de dood van haar man bezoekt ze
haar dochter in de republiek Songo, waar ze een belangrijke rol in de staatsgreep
tegen de corrupte regering gaat spelen. Wanneer mevrouw Prior dit aan de
wereldpers bekend wil maken, lijken haar daden bijna onwerkelijk in deze andere
omgeving, in het stille stadje Hoorn aan
dat gladde, kalme IJsselmeer voor het huis, de hele, bijna overdreven
idyllische sfeer van dit provincieplaatsje is zo in tegenspraak met alles
wat ze zegt daar in dat verre Songo te hebben uitgespookt. Maar geldt
hetzelfde ook niet voor de Bontekoe's en Jan Pieterzoon Coens?
De kern van dit boek, die geheel zinspeelt op Nederlandse heilige huisjes zoals het
koningshuis met zijn eeuwenoude verbindingen met het kolonialisme, wordt Arion
door de kritiek niet in dank afgenomen. Men ziet zijn orchideeënkoningin als ‘De
goede mens van Arion’ (NRC-Handelsblad, 17-10-1975), ‘Tante Nel gaat in
ontwikkelingshulp’ (Volkskrant, 25-10-1975), ‘Mislukt afscheid van de koningin’
(Haagsche Courant, 22-1-1976), ‘Revolutionairen en ouders van nu op stap’
(VN-boekenbijlage, 22-11-1975), of spreekt zelfs over ‘De privé-oorlog (sic! I.P.)
van Ari-
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on’ (Het Parool, 1-11-1976). Niemand verwijst naar parallellen met het in hetzelfde
jaar onafhankelijk geworden Suriname, en het valt ook niet op, dat Frank Martinus
kort daarop met zijn vrouw naar dit land vertrekt.
In Paramaribo start hij aan het ‘Instituut voor de Opleiding van Leraren’ cursussen
over Surinaamse en Caribische literatuur. Er is behoorlijk veel belangstelling voor
en er wordt in 1977 ook een symposium over leven en werk van Albert Helman
georganiseerd. Vanuit zijn eigen ervaringen als Antilliaanse schrijver, die zijn
papiaments-geschreven werk in eigen beheer moest uitgeven, belicht Arion aspecten
uit Helmans leven die hem vooral als Westindische schrijver kenmerken. Deze wordt
bijna tot ballingschap gedwongen, wanneer hij zich als auteur wil ontwikkelen, omdat
hij in eigen land nauwelijks soelaas of middelen van bestaan kan vinden:
Om u een klein voorbeeld te geven - als een soort intermezzo - als Helman
in 1961 hier weggaat naar Amerika, dan laat hij een bundel gedichten
achter in het surinaams en in het nederlands. En die bundel is nooit
gedrukt. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, maar een van de oorzaken is
duidelijk de financiën, want er is een berichtje bij dat de drukkerij die het
zou proberen geen steun heeft gehad. Men heeft dacht ik zelfs het Prins
Bernhard fonds aangeschreven en dat lukte ook niet. Nou moet u zich
voorstellen, dat is '61. Helman is dan een voldoende bekend schrijver.
Hij kan in Nederland elk ding uitgegeven krijgen, dat heeft hij trouwens
ook bewezen. Zelfs documenten die in de eerste plaats voor Suriname
van belang waren heeft hij bij nederlandse uitgevers uitgegeven gekregen.
En toch kon dit hier niet lukken. Wat zou er van hem zijn geworden dus,
als hij van Suriname afhankelijk zou zijn geweest voor zijn hele oeuvre?!
Het is duidelijk dat we dan vanavond hier niet aanwezig waren, want dan
zou er geen schrijver Helman geweest zijn! Ik wil dat erg benadrukken,
omdat we, als we niet a-historisch willen oordelen, over de mate van
Surinamer zijn en dergelijke dingen meer van een schrijver, dat we dan
daar heel goed rekening mee moeten houden nl. met de eenvoudige
historische materiële omstandigheden waarin een schrijver z'n ambacht
uitoefent.
In zijn beschouwing karakteriseert Frank Martinus de Surinaamse collega als
‘eenzame jager’, die ook in het Sranan gedichten heeft geschreven, verzen, waarin
hij de bijdrage van meerdere culturen die het gezicht van Suriname in de toekomst
gaan bepalen aan de orde stelt. Arion beschrijft Helmans' werk als een
moedige poging [...] definitief de desintegratie te overwinnen, een poging
ook om de internationalist die hij door omstandigheden geworden is te
4
verbinden met de nationalist die hij toch ook graag heeft willen zijn.
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Ook in het voorwoord van de herdruk van Stemmen uit Afrika (1978) komt Arion op
het belang van het Sranan terug. Hij levert kritiek op de interpretatie van Paul
Rodenko, die over de bundel Trotji van de dichter Trefossa in 1957 zijn visie geeft.
In de stijl van de Vijftigers legt Rodenko daarbij de klemtoon op de schoonheid van
de klanken, zonder dat de betekenis daarvan er voor hem iets toe doet. Arion wil
echter juist behalve deze esthetische waardering de historische en praktische
achtergronden bij het verklaren van de poëzie van Trefossa betrekken, waarbij ook
altijd weer de Afrikaanse ROOTS een rol spelen. Hij herinnert zich zijn eigen weerzin
tijdens de lessen op het avondlyceum Noctua in Den Haag, toen hij het met de
klassieke dichters van het ‘avondland’ aan de stok kreeg. In hun epische verzen,
waarin de goden herhaaldelijk bij de Ethiopiërs op bezoek zijn, verhalen zij waar de
zwarte mensen vandaan komen. Vanwege een ongelukje met de wagen met de
zonnegod, die iets te dicht bij de aarde kwam, raakten zij verschroeid en moeten
sindsdien met een donkere huidskleur door het leven gaan. Deze simplistische
interpretatie maak Arion woedend en nog tijdens de lessen begint hij automatisch
een verweer op te bouwen, zijn ‘dingen’ te schrijven. Bovendien komt er in dezelfde
tijd nog een bezoek aan een gastvoorstelling van een Afrikaans ballet in Den Haag
bij, dat hem zijn verbondenheid met deze ritmische bewegingen en muziek extra
duidelijk laat voelen en hem in zijn besluit sterkt tegen de bestaande geringschatting
van deze cultuur ten strijde te trekken. Dáárop is zijn streven sindsdien gericht; het
is de reden waarom hij ‘langzaam, kronkelend, negroid, lui en helemaal niet efficiënt’
aan een alternatief wereldbeeld bijdraagt.
Deze zogenaamde luiheid, bezien in het licht van de onvermoeibare inspanningen
van Frank Martinus om tegen het Westerse barbaarse escapisme een positie op te
bouwen, vormt ook het uitgangspunt van zijn - tot nog toe - laatste roman Nobele
Wilden (1979). In dit werk, geschreven in de ‘jungle’ van Suriname, geeft Arion
misschien wel het meest van zijn levensfilosofie prijs. Hij oriënteert zich daarbij op
een roman uit 1948 van Cola Debrot, waarin de planterszoon Ferdinand Bournouille
uit Curaçao een van de hoofdpersonen is. Ferdinand schrijft steeds aan een boek,
dat hij eerst École de Paris en daarna, terwijl hij aan de drukproeven van zijn
Caribische reis werkt, Bewolkt bestaan doopt. In deze naoorlogse periode vraagt
Ferdinand zich af op welke wijze er:
weer een eenheid zou ontstaan tussen de onverzoenlijke tegenstellingen
die zich aan de mens opdrongen, tegenstellingen in de buiten-, maar ook
5
in de innerlijke wereld.
Daarop heeft zijn vriend Constant Redin wel een antwoord. Na diens stu-
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diejaren in Parijs is hij getrouwd met zijn jeugdvriendin uit Guadeloupe, ver beneden
zijn stand, en oefent op dat eiland ook zijn praktijk uit. De toekomst van de regio
ziet hij zonneklaar voor zich:
binnen afzienbare tijd, over tweehonderd jaar bijvoorbeeld, zou er stellig
een Caribisch rijk ontstaan, waarin alle eilanden rond de Caribische zee
zouden worden opgenomen en waarvan de regering te Havana zou
zetelen.
Ditzelfde ideaal staat ook Julien Constant Bizet voor ogen, de belangrijkste
mannelijke figuur uit Martinique in Nobele Wilden, wanneer deze als bisschop van
Lourdes in 1976 aan zijn vriendin schrijft:
Ook voor mij bestaat de droom van '68 nog: Een onafhankelijk Martinique,
later verenigd met Guadeloupe en Guyane - dat ik ook heb bezocht - de
werkelijke voorwaarde voor een Verenigd Caribisch rijk, dat ongetwijfeld
eens moet komen, al of niet (zoals een Antilliaanse schrijver heeft
geschreven) met Cuba als zetel van de regering!
Bij de correspondentie tussen Julien met zijn hindoestaanse vriendin Mabille uit
Martinique, de moeder van zijn dochter, en Ursula uit Zwitserland, die in Martinique
een plantage heeft geërfd, loopt de vraag naar de toekomst van dit eiland als een
rode draad door de discussie. Alle drie zijn zij ‘helden’ van de studentenbeweging
van mei 1968 in Parijs en zoeken nu op hun Odyssee daarna naar de gevolgen,
die deze gebeurtenissen op hun persoonlijk leven hebben gehad. In de jaren, waarin
de vroegere idealen door de Fransen al lang als achterhaald worden beschouwd,
blijken de hoofdpersonen in dit boek er blijvend door te zijn beïnvloed. Zij geloven
in de VERBEELDING AAN DE MACHT, vertaald als ALLE MACHT AAN HET VOLK en ook de
ZWARTE SCHOONHEID AAN DE MACHT. In die zin worden er toekomstplannen gesmeed
en naar praktische alternatieven gezocht.
Julien ziet het falen van de politieke idealen van de studenten in hun rationele en
materialistische benadering, die tegenover de ‘gewone mensen’ helemaal geen
overtuigingskracht bezit. Deze vindt hij in het katholieke Lourdes wel, waar gelovigen
uit de hele wereld heentrekken om genezing en steun voor lichamelijke en geestelijke
nood te vinden. De speurtocht van Julien naar het waarom van dit gebeuren voert
hem terug in de geschiedenis naar het negentiende-eeuwse Frankrijk. Met behulp
van historische documenten maakt hij een preciese reconstructie van de
gebeurtenissen rond het meisje Bernadette Soubirous en de betekenis van het
beeld van de ‘Onbevlekte Ontvangenis’ in de grotten van Massabielle. Volgens de
door hem op deze wijze opgestelde verklaring moet dit ‘wonder’ vooral vanuit de
machtsverhoudingen in die tijd verklaard worden, dus niet door een bovennatuurlijke
kracht of de verschijning van ‘Onbevlekte Ontvange-
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nissen’. Arion beklemtoont dit standpunt steeds met het symbool van de rode
‘meniemiaars’ (de kleur van ruku), of het nu Ursula en Julien, de vrouw van de
Occitaanse dichter Cardenal, het beeld in de grot of het standbeeld van Josephine
Bonaparte in Guadeloupe betreft. Een ‘onttovering’ van de wereld dus, waar Adorno
6
het in zijn Dialektiek van de Verlichting ook al over heeft en die Julien in de lijn van
de dogma's van de Katholieke Kerk plaatst. Daarbij legt hij een verband tussen de
betekenis van de zwarte Egyptische godin Isis en haar invloed op het symbool van
de Heilige Maagd Maria, zodat zelfs het beeld in de grot van Lourdes uiteindelijk
een zwart gezicht blijkt te hebben. Het ontdekken daarvan gaat samen met het
spannendste moment van het boek, de diepe crisis van Julien wanneer hij tussen
de ‘ratio’ en de ‘imagination’ heen en weer geslingerd wordt:

Ik denk dat ik aan het gek worden ben. Ik zie spoken. Mensen! Neen, stil!
Vooral de mensen niet roepen. Want als ik alleen iets zie en zij niet,
verklaren ze mij voor gek. Als zij ook iets zien is alles normaal. Maar zij
zien niets [...] Dus moet ik voorzichtig zijn. Voorzichtig zijn. Zodra je dingen
ziet die de anderen niet zien, sluiten ze je op. Je moet voorzichtig zijn.
Zeer voorzichtig. Het is nu werkelijk jij tegen hen allen. Het is altijd zo
geweest, maar dit is zo verschrikkelijk veel voor jou alleen, dat je jezelf
heel goed in de gaten moet houden. Op je teentjes lopen. Zeggen tegen
jezelf: Ik ben Julien Bizet Constant. Wat ik daar zie, zie ik niet. Het is niet
waar. Neen. Ik heb niets gezien. Sluit je ogen bijvoorbeeld. Begin opnieuw.
Zie ik iets.
[...]
Wat moet ik nu in godsnaam DOEN? Vooreerst niet in paniek raken. Dat
is het eerste. Ten tweede niemand te hulp roepen, want als zij in honderd
jaar dit niet gezien hebben, komt het omdat ze het niet hebben willen
zien. Wetenschap ... wetenschappelijk proberen vast te stellen. Daarom
heb je jaren geploeterd met logica, filosofie en theologie. Het moet vast
te stellen zijn! De beste manier is die van Segismund. Aannemen dat je
aan het dromen bent. Met aandacht deze keer. Dus zeer voorzichtig met
je beleid. Voorzichtig en met beleid! Wantrouwend blijven tot het einde.
Niets proberen te bewijzen. Want het kan jou tenslotte niets schelen of
daar een beeld is of niet. Dus het beeld zelf laten bewijzen, dat het er is.
Ontkennen wat je ziet. Daarna opnieuw kijken. Weer ontkennen. Daarna
opnieuw kijken. Daarna opnieuw ontkennen. De moeilijkheid van
Descartes: Je bestaat. Maar je kunt niet gewoon zeggen, ik besta, WANT
DAT GELOVEN DE MENSEN NIET. Doe ook hetzelfde met dat beeld voor je
ogen. Zeg: Het is er. Ik zie het. Maar ik kan het niet bewijzen dat het er
is. Ik moet zoiets verzinnen als: Ik
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twijfel, ik denk, dus ik besta. Waarom kan ik niet gewoon zeggen: Kijk, ik
zie daar een beeld met de vorm van een vrouw? Omdat, mijn vriend,
achter dat beeld daar zoveel belangen staan. Daar staat de Paus achter,
honderden kardinalen en bisschoppen, honderdduizenden priesters,
miljoenen gelovigen. Die zullen je opeten als je zegt dat daar een vrouw
staat.
In deze roman, ongetwijfeld het meest autobiografische werk van Frank Martinus,
rekent hij af met de katholieke subtiliteit uit zijn jeugd en zoekt naar de realisering
van de ‘zwarte heilsverwachting’ op zijn eiland binnen de mogelijkheden van
Caribische alternatieven. Toch heeft het tegelijkertijd ook overeenkomsten met een
wereldwijde eigentijdse discussie over de postmoderne ‘Zeitgeist’. De exponent
7
daarvan, Umberto Eco, onderneemt in de bestseller De naam van de roos eenzelfde
ingewikkelde speurtocht, die naar FINIS AFRICAE leidt, de verborgen ruimte in het
doolhof van een Italiaanse kloosterbibliotheek. Deze herbergt verboden documenten,
veelal afkomstig van Afrikaanse auteurs, die de natuur van de mens in hele andere
termen dan de katholieke dogma's interpreteren.
Ter verklaring van de titel van zijn boek citeert Eco een gedicht van de mexicaanse
non Sor Juana Inés de la Cruz uit de zeventiende eeuw, een personage, dat in de
8
omvangrijke roman Terra Nostra van Carlos Fuentes eveneens een belangrijke rol
in verband met dit thema speelt. Bij de Mexicaan gaat het om de verbinding tussen
Wereldlijke en Kerkelijke Macht en ook zijn Mariabeelden, dit keer in de Nôtre Dame
te Parijs, zijn voorzien van zwarte gezichten. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen
waaruit blijkt, dat Arion met dit boek tot een wereldliteratuur behoort, die door een
moderne Inquisitie onmiddellijk naar de brandstapel zou worden verwezen!
De literaire kritiek heeft ook dit werk van Frank Martinus over het algemeen redelijk
ontvangen, maar na de eerste reacties lijkt de roman toch enigszins in de
vergetelheid te zijn geraakt. Na twee oplagen is het boek uitverkocht, juist nu er
door de huidige ontwikkelingen binnen de Kerk veel aandacht aan zou moeten
worden besteed. Men is vooralsnog meer in Dubbelspel geïnteresseerd, wat de
opmerking bij de ingang van de Openbare Bibliotheek ook al doet vermoeden. Toch
is het belangrijk nog op de visie van de funktie van de taal bij het interpreteren van
historische gebeurtenissen in een ‘demokratischer licht’ in Nobele Wilden te wijzen.
Arion noemt in het begin van dit boek het feit, dat in het ‘mollenland’ Zwitserland,
waar alle ondergrondse financiële kanalen samenkomen, in 1938 bij een referendum
een tienvoudige meerderheid is behaald, om het Retoromaans als vierde officiële
taal te accepteren. Er bestaan zelfs basisscholen,
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die met die taal werken en er wordt veel gedaan aan kinderliterauur. Behalve dit
feit, gaat hij in op het ‘patois van Lourdes’, dat door haar specifieke plaats in de
Franse ‘sivilisatie’ - het arrogante rationalisme, dat zienden blind maakt - in grote
mate aan het ontstaan van de mythe van Lourdes heeft bijgedragen. Om zulke
dingen te voorkomen, moet volgens Arion de verbinding tussen macht en taalgebruik
in het Caribische gebied worden ontmanteld en het ‘creools’ de scholen worden
binnengehaald.
Het is op dit gebied, dat Frank Martinus op het ogenblik zijn nieuwe ‘opus’ schrijft.
Na zijn terugkeer naar Curaçao stelt hij al zijn energie ter beschikking om het
papiaments op officieel niveau erkend te krijgen en vooral de Afrikaans-Portugese
invloeden op deze taal aan het licht te brengen. Hij is een van de belangrijkste
initiatiefnemers voor de oprichting van het ‘Instituto Lingwístiko Antiano’, dat onder
de verantwoordelijkheid van het Antilliaanse Ministerie van Onderwijs valt. Met zijn
staf van medewerkers zet hij zich in voor de standaardisatie van het papiaments,
het samenstellen van onderwijsmateriaal, de planning van literatuuronderwijs, het
onderzoek naar de linguïstische afleidingen en de contacten hieromtrent met het
omliggende gebied. Hij geeft lezingen, doet onderzoek en reist voortdurend tussen
de eilanden heen en weer. Het is uitputtend en moeilijk werk, dat onder verschillende
sectoren van de bevolking emotionele reacties oproept. Er is zeker enig dichterlijk
voorstellingsvermogen voor nodig om de moed er steeds in te houden. Successen
zijn er echter ook al te melden. Verschillende publicaties en erkenning op
wetenschappelijk gebied - vooral in de Verenigde Staten en de Bundesrepublik
Deutschland -, of ook de inauguratie van de eerste kleuter- en basisschool in het
papiaments op 17 augustus 1987 wijzen in die richting. Om de vraag te beantwoorden
waar dit allemaal toe moet leiden, kan ik volstaan met dit citaat van Arion zelf, uit
een onlangs gehouden voordracht in Washington:
The ultimate goal is to implement Papiamentu on all levels of education.
But in the overall implementation of Papiamentu it is not the intention to
cut the Antilles off from the rest of the Caribbean, to do away with their
tradition of multilingualism. Our institute is stressing the overall
implementation of Papiamentu as a case to achieve higher and more
significant levels of fluency in the foreign languages that are taught in our
schools, like Dutch, English, Spanish, and French. To consolidate this
policy of Papiamentization and Caribbeanization at the same time our
government has gone far out in financial sacrifices to become the
champion for a project of some twenty Caribbean countries, called
‘Removal of Language Barriers in the Caribbean’. These
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countries have set up what is called the CDCC under the umbrella of the
ECLAC and are bent to enhance the mastery of the languages spoken
in the Caribbean, including the creoles, so as to better internal Caribbean
communication and to benefit from each other's information and
experiences, complementing them by developmental mental efforts instead
of remaining separate from each other in the different houses of their
9
inherited colonial languages.
‘Korsou’ als natie kòmt dichterbij, beter kan het niet geformuleerd worden. Het
verborgen dynamische aspect ligt dus in de emancipatie van het papiamentu, dat
nieuwe perspectieven voor de ‘Caribbean Transformations’ zal gaan bieden. Dit zij
gezegd aan de lezers van zijn (levens) werk, mèt de waarschuwing, dat het
toekomstige werk van deze schrijver zonder kennis en belangstelling voor het
papiamentu waarschijnlijk niet meer te ontcijferen valt.

Eindnoten:
1 Gedicht, gepubliceerd in Ruku, I, 2, augustus 1969:27.
2 Sidney W. Mintz: Caribbean Transformations, John Hopkins University Press, Baltimore and
London 1974.
Het boek eindigt met het volgende citaat:
‘The significance of Afro-Caribbean identity thus reposes not solely in the specification of particular
traits, elements, or complexes of culture - in itself an immensely important and difficult task for
the historian of cultures - but also in the study of how broad-based political movements founded
on sweeping axes of consciousness - pan-Arabism, pan-Africanism, nonwhiteness, etc. - become
galvanized and effective, even if only for brief time-spans. One day, perhaps, pan-Caribbeanism
may become such a movement. For the present older definitions of group membership based
on color, class, language, and the like will probably prevail. Until we are able to deal with
populations that are at once backward and modern, racist and antiracist, European and
anti-European, however, we shall have no succes in decomposing the nature of Caribbean
national identity. These folks are, in their own distinctive ways, very much peoples of the future.
The inability of Western observers to detect this strikes the writer as strong evidence of our own
equally undetected anachronism in a world we made without knowing it.’ (p. 328)
3 Willem Frederik Hermans: De laatste resten tropisch Nederland, De Bezige Bij, Amsterdam
1970.
4 Frank Martinus: Albert Helman: de eenzame jager, Cahier van het Instituut voor de Opleiding
van Leraren, Paramaribo, oktober 1977.
Citaten blz. 15-16 en 51.
5 Cola Debrot: Bewolkt Bestaan, Meulenhoff, Amsterdam 1978, blz. 199 en 207.
6 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente,
Querido Verlag, Amsterdam 1947.
7 Umberto Eco: Il nome della rosa, Gruppo Editoriale Fabbri-Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A.,
Milano 1980.
Umberto Eco: Postille a ‘Il nome della rosa’, Mailand 1983. Het genoemde gedicht van Sor Juana
Inés de la Cruz (1651-1695) is het volgende:

‘Rosa que al prado, encarnada,
te ostentas presuntüosa
de grana y carmín bañada:
ćampa lozana y gustosa;
pero no, que siendo hermosa
también serás desdichada’.
8 Carlos Fuentes: Terra Nostra, Seix Barral/Bibliotheca Breve, Barcelona 1975.
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Wim Rutgers
De vroege Frank, eenzame gids
‘Mi ta skirbi pa hanja sa
ta kiko ta hende
i ken mi ta’
Wij van de derde wereld hebben een paar gebreken en daaronder valt
het niet bijhouden van onze zaken. Wij laten het allemaal op zijn beloop,
en op een gegeven ogenblik moet er toch iets aan gedaan worden. Om
de een of andere reden moet je toch dingen wegharken, anders kun je
nauwelijks lopen,
schreef Frank Martinus als inleiding op een tweetal Albert Helman-lezingen voor de
lerarenopleiding in Suriname, onder de titel ‘De eenzame jager’.
Nou, dat ‘wegharken’ doet Maritza Coomans-Eustatia door middel van haar
bibliografieën in hoge mate. Pas nadat de bibliothecaris haar werk gedaan heeft,
ziet de literatuuronderzoeker de hoeveelheid van het opgedolven materiaal. Zo
verging het mij toen ik onder ogen kreeg wat de bovengeciteerde Frank Martinus
zelf allemaal geschreven en gepubliceerd had, voor hij met Dubbelspel in 1973
algemene bekendheid kreeg.
Over diezelfde Albert Helman schreef de Nederlandse literator en latere
Sticusa-medewerker Max Nord al in 1949, en nu citeer ik opnieuw de openingszin
van een studie,
Een schrijver wordt geboren ter gelegenheid van de publicatie van zijn
eerste boek en niet als hij wordt ingeschreven in den Burgerlijken Stand.
Frank Martinus kwam op 17 december 1936 ter wereld volgens de burgerlijke stand,
maar wanneer hij als schrijver geboren werd, is minder exact te bepalen. Dat is van
veel auteurs moeilijk vast te stellen, trouwens. Werd de auteur Pierre Lauffer geboren
toen hij zijn schoolschriften volschreef met verhalen, of pas toen hij onder het
pseudoniem José A. Martis zijn eerste ‘novella’ Carmen Molina in 1942 officieel het
licht deed zien? Of werd hij pas wérkelijk als de nu bekende auteur geboren met
Patria van 1944. Of met zijn liederen onder het pseudoniem Julio Perrenal, die in
de oorlogsjaren algemene weerklank vonden en veel gezongen werden?
De meeste, later belangrijk geachte auteurs kennen wel een aanloopperiode van
oefening, van trial and error, van vallen en opstaan. Wie de vol-
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wassen auteur goed wil leren kennen, moet ook van het begin (willen) weten, want
wellicht vinden we in het ‘kind’ de latere ‘volwassene’ terug.

Geboorte
Volgens de gegevens van Maritza Coomans-Eustatia begon het voor Frank Martinus
allemaal in de schoolkrant Spectator, en wel in het ‘feestnummer’ bij de plechtige
inzegening en officiële opening van het Radulphus College, op 20 januari 1954.
Frank was hoofdredacteur van deze schoolkrant en hij publiceerde er enkele
gedichten in en verslagen onder titels als ‘Een charmante wandelmars’ en ‘Drie
dagen bezinning’. Nu is een bijdrage in een schoolkrant nog bestemd voor een
beperkt publiek, een gedicht in een krant of tijdschrift is pas echt publíek maken.
Dat bereikt Frank in 1954/1955 als hij nog in de examenklas van de middelbare
school zit. Hij toonde toen met enkele gedichten aan dat hij, ook hij, bij de fraters
op school zat en de lessen Nederlandse literatuur aan hem goed besteed waren.
Op 7 april 1955 plaatste de Amigoe een ‘Goede Vrijdag Zonnet’ (sic) van ‘een
onzer jongeren’, dat de redactie ‘gaarne’ een plaatsje geeft in haar blad. Het betreft
een vroom-religieus gedicht over boetedoening en schuld, in keurige maat- en
rijmtechniek, onder de titel ‘Mea Culpa!’.
Een paar maanden later, op Curaçaodag, plaatst Frank Martinus een lang gedicht
onder de titel ‘Ontwaak, o Willemstad, waarschuwingskreet en toenaderingsgedachte
bij de 456ste verjaardag van Willemstad’, waarin we aan de ene kant de onbeholpen
rijmelende beginner zien, maar ook al de kiem aanwezig blijkt van Franks latere
kritisch-politieke thematiek, met zijn scherpe veroordeling van grote ras- en
sociaal-economische verschillen.
Frank publiceerde dit gedicht net voor hij naar Nederland vertrok, met zijn HBS-B
diploma op zak, om eerst Staatsexamen Gymnasium A te gaan doen en daarna in
Leiden Nederlands te gaan studeren. Nog maar net in Nederland, stuurt hij al de
eerste artikelen naar de Amigoe, over zijn pril-Europese ervaringen: ‘Ik liep langs
parken en perken en overal waren er bloemen; maar het kleine dushi Corsow blijft
lokken!’ Over ‘Antilliaanse jongeren op excursie’ en over de studiebegeleiding door
middel van mentoren, schrijft hij dankbare verslagen in het tijdschrift Oost en West.
Als Lucilla en Chris Engels in Nederland exposeren, schrijft Frank een uitvoerig en
kritisch verslag, eveneens in Oost en West.
Met bovenstaande keuze uit Franks vroegste werk heb ik drie aspecten genoemd
waarin dat schrijven uiteenvalt: zijn poëzie, zijn (literair) kritisch werk en zijn
journalistieke artikelen waarin hij onder meer woordvoerder
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is van de Antilliaanse studenten in Nederland. Met een kleine variatie op Franks
eerder geciteerde Helman-lezingen, zou ik ‘de vroege Frank’ kunnen karakteriseren
als ‘de eenzame gids’.

Gids
Het gids-karakter is van meetaf sterk aanwezig in al Franks werk (en dat zal zo
blijven). Aanvankelijk lijdt hij daarbij aan gevoelens van displacedzijn, van
eenzaamheid en hoe die te bestrijden, een motief dat herhaaldelijk opduikt. Dat hij
er al ‘vroeg’ bij was bewijst zijn debuut voor zijn twintigste jaar, en de inhoud van
zijn werk omdat hij ook daar in sommige gevallen een voortrekkersrol vervulde.
Frank Martinus studeerde en doceerde Nederlands, maar is nu als directeur van
het Instituto Lingwistiko Antiyano en initiator van het Colegio Erasmo een van de
daadwerkelijke pioniers van het Papiamento. De combinatie van deze twee talen
is al vanaf het begin aanwezig. Hij schrijft zijn eerste artikelen en verslagen voor de
Amigoe, Oost en West, maar ook voor La Cruz, voor de paters dus. Nadat hij in
eigen land en in Nederland (enige) bekendheid verwierf met de bundel Stemmen
uit Afrika (1957) die gepubliceerd is in de door Cola Debrot geredigeerde Antilliaanse
Cahiers, schreef hij een heel decennium lang Papiamentstalige poëzie, die verzameld
werd in de bundels Ta amor so por (1961), Ilusion di un anochi (1968) en Ser Betris
(1968). Naast het lange Nederlandstalige gedicht dat daarna onder de titel ‘In de
wolken’ in 1970 in het door hemzelf uitgegeven tijdschrift Ruku verscheen, zien we
in datzelfde tijdschrift heel was ‘losse’ gedichten in het Nederlands, die als produkten
van de jaren zestig gedateerd zijn. Twee sporen, twee talen, vanaf het begin.

Négritude
Stemmen uit Afrika werd bij zijn verschijning zo verschrikkelijk bejubeld,
dat de schrik mij om het hart sloeg; dat ik eigenlijk de bundel een hele
tijdlang een beetje ben gaan wantrouwen. Zozeer, dat ik sindsdien geen
bundel gedichten in Nederland heb uitgegeven,
geeft Frank Martinus zelf als verklaring voor deze taalverandering. Hij doet dat in
zijn verhelderende, in badinerende toon gezette ‘ter inleiding’ op de tweede druk
van 1978, bij Flamboyant Pers.
Deze nu wel bekend te veronderstellen bundel beschrijft hoe een gids een groep
toeristen begeleidt op een tocht als dwarsdoorsnede van het echte, zwarte Afrika.
Jos de Roo heeft in de Amigoe van 3 februari 1979 en in zijn Antilliaans Literair
Logboek (1980) overtuigend aangetoond hoe de-
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ze gedichten passen binnen de ‘négritude-stroming’ van de Caraïbische literatuur.
De tocht wordt beschreven in een viervoudige beweging, die onderbroken en
afgesloten wordt met spirituals, als reien bij het klassieke drama. Je kunt in de
structuur een drieslag met naslag herkennen, zoals in de veel latere roman
Dubbelspel.
Wat mij nu het meest opvalt is de enorme kloof in vakmanschap, die er gaapt
tussen de slechts twee jaar eerder in de krant gepubliceerde gedichten en dit
poëtische werk. Frank heeft de aanvankelijk traditionele rijmelarij definitief achter
zich gelaten en een eigen vorm gevonden, die vanaf nu eenvoudig-geraffineerd de
lezer op sleeptouw neemt. Door de spreektaal-stijl van zegging lijkt alles vanaf het
eerste ogenblik volkomen vanzelfsprekend. Pas bij herlezing zie je de doordachte
vorm en vooral de precieze woordkeus. Ook op deze manier is Frank een boeiende
gids voor de lezer, die elke weg van het gedicht als het ware verschillende keren
kan gaan en steeds nieuwe ‘doorkijkjes’ waarneemt.

Receptie
Dat ‘bejubelen’ waar Frank zelf over schreef, viel overigens wel mee (of tegen?).
Van de tien contemporaine recensies die ik las, zou ik er twee als neutraal willen
karakteriseren omdat ze geen oordeel uitspreken, twee zijn er uitgesproken negatief
in hun oordeel, drie geven zowel positief als negatief uiting aan hun waardering, en
de overige drie (= 30%) zijn zonder meer geheel positief.
Laat ik ter adstructie een paar extremen citeren.
En de westerse lezer voelt zich bleek en klein in de wonderlijke
confrontatie met een elementaire levensvreugde, die ondanks de snijdende
kanten van verdriet en verwijt, als een vlam van zuivere aanbidding is.
(De Bussumsche Courant 11 januari 1958)
Laten we zeker in dit geval de neger niet met de vooroordelen van de
blanke tegemoet treden ... De verdrukking van de neger komt op het
debet van eenieder die behoort tot de Europese cultuureenheid. (Jan
Elemans in De Tijd 24 januari 1958)
In deze verzen wint het machteloze en gemakzuchtige ‘heimwee’ het van
de oorspronkelijke scheppingskracht: met veel tamtam, (letterlijk) wordt
hier voor de zoveelste maal in een slap en slecht Nederlands de oude
‘bon sauvage’ uit de vroegste romantiek ten tonele gevoerd. (Paul
Rodenko N.R.C. 31 januari 1959)
In een lange Amigoe-recensie ergert ‘v.N.’ zich duidelijk aan het négritudeelement:
Deze absoluutheid van het kwaad is zo uitsluitend geïncorporeerd met
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het blanke ras, dat dit zelfs wordt gezien als de kruisiger van Christus en
Zijn leer ... Is er duidelijker formulering denkbaar van de verminking van
het leven in zijn diepste werkelijkheid, waartoe dit extremistisch simplisme
leidt?
De criticus overweegt de ‘mysterieuze paradox, dat hij die gekruisigd wordt, slechts
sterven kan voor degene die hem kruisigen.’ (Amigoe 3 oktober 1958)
De bundel heeft dus wel wat losgemaakt, ook bij Frank Martinus zelf. Hij vertelt
interviewer Hans van Straten ‘nu ik ermee klaar ben, wil ik proberen mijn eigen stijl
te vinden, met Afrikaanse beelden’ (Het Vrije Volk 15 februari 1958).

Correspondent
Dat is er niet van gekomen, want ‘Afrika’ komt pas veel later terug in Franks werk.
Blijkbaar moest hij allereerst in het reine zien te komen met zijn eigen positie als
Antilliaanse student Nederlands, zodat hij steeds aan het vergelijken is tussen
Curaçao en Nederland.
In de Amigoe publiceert hij een viertal artikelen met goede raadgevingen voor
(toekomstige) ‘Antilliaanse studerenden in Nederland’ (6, 13, 20 en 27 juni 1957),
houdt hij zich bezig met de vraag hoe het contact met thuis te bewaren, in het
bijzonder wat betreft de kerstviering en de politiek (Amigoe 30 maart 1960; Amigoe
Kerstnummer 1960; Schakels NA 30 van 1959).
In een ‘Antilliaanse kroniek’ in de Amigoe-rubriek ‘0ns eigen wereldje’ geeft hij in
januari 1961 een vijftal reacties op een in de Antillen doorgebrachte kerstvakantie
- na vijf jaar is hij dus weer even terug. Frank Marinus beschrijft z'n weerzien met
het eiland, met de stad, de mensen, wat uitmondt in een forse kritiek op de
Antilliaanse mentaliteit, die nog tot een polemiekje leidt wegens een serie ingezonden
reacties. Hier is de kritische auteur van Dubbelspel al geheel aanwezig, al mist hij
nog de afstandnemende, relativerende humor die zijn later werk in hoge mate
kenmerkt.
Als hij zijn indrukken later in het jaar voor de Nederlandse radio nog eens uitvoerig
herhaalt (ze zijn gebundeld in Schakels NA 34 (1962)) zijn ze heel afstandelijk
weergegeven, introducerend vriendelijk niets zeggend: de Antillen verklaard en
verdedigd voor de Nederlanden. Om redenen van balans (?) publiceert hij daarna
drie Papiamentstalige dichtbundels, maar vóór die tijd houdt zich eerst nog intensief
bezig met de achtergronden van de Antilliaanse literatuur. Niet minder dan vijf
artikelen leggen er getuigenis van af. Frank heeft dan net zijn Staatsexamen gedaan
en is begonnen met de studie Nederlands.
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Mentor Debrot
Vier van deze artikelen zijn algemeen van aard in hun behandeling van een feitelijk
overzicht met namen en titels van de gehele Antilliaanse literatuur. Frank noemt
Nederlands-, Papiaments- en enkele Spaanstalige auteurs; de Engelse van de
Bovenwinden ‘vergeet’ hij. Zijn grote aan verering grenzende waardering legt hij
vooral aan de dag voor nestor Cola Debrot en diens Mijn zuster de negerin.
Daarnaast bespreekt hij ook Weekendpelgrimage van Tip Marugg en Boeli van
Leeuwens De rots der struikeling als ‘het begin van een Antilliaanse romankunst’.
Hij geeft niet alleen de indeling in talen en stromingen zoals Debrot die in zijn
artikelen voorstelde, maar komt ook tot een eigen groepering van moderne
Curaçaose auteurs: nationale, geëngageerde, anecdotische, cosmopolitische en
ik-auteurs.

Literaire ideeën
Van deze literair-kritische artikelen wil ik twee aspecten nader bespreken. In twee
opstellen behandelt Frank in 1959 de poëzie van de Antilliaanse dichteressen Oda
Blinder en Alette Beaujon (Schakels NA 27 en Antilliaanse Cahiers, jaargang III,
nummer 3). Terwijl de inhoud van deze twee artikelen gelijk is, zijn er in het oog
springende stijlverschillen aan te wijzen. Dat duidt erop dat Frank in deze fase
gedurende zijn studententijd, nog op zoek was naar de eigen toonzetting. Vergelijking
leert dat het artikel in de Antilliaanse Cahiers veel korter, minder retorisch en
pregnanter geformuleerd is. Heeft redacteur Cola Debrot, die twee jaar eerder ook
al de titel ‘Stemmen uit Afrika’ bedacht, zich met Martinus' stijl bemoeid? Of heeft
Frank zijn taaleconomie op eigen inzicht en kracht verworven? Veel tekenen, die ik
hier niet uitgebreid kan noemen, wijzen op invloed van Cola Debrot. Als
verduidelijking citeer ik de openingsalinea:
Voor sommige dichters is elk gedicht, dat
zij schrijven, een hootepunt in hun leven;
een hoogtepunt of zo men het wil een
dieptepunt; in elk geval zijn de gedichten
van dergelijke dichters geconcentreerd
op ervaringen en gevoelens in hun
poëzie tot expressie gebracht, zijn òf
zwart òf wit; er is geen tussenkleur. Deze
dichters zin-

Voor sommige dichters is elk gedicht dat
zij schrijven, een hoogtepunt in hun
leven; een hoogtepunt of een dieptepunt;
in elk geval zijn de gevoelens, in hun
poëzie tot expressie gebracht, òf zwart
òf wit; er is geen tussenkleur. Deze
dichters zingen of schreien; ze zijn een
bron van lachende vreugde of ze dalen
diep in de putten
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gen ofwel ze schreien; ze zijn een brok
lachende vreugde of ze dalen diep in de
putten van verdriet. De poëzie van deze
dichters is dus eerlijk en ongemoduleerd;
de woorden krijgen òf de kracht van
hamerslagen òf zij worden juichende
tonen.

van verdriet. De poëzie van deze dichters
is ongenuanceerd; de woorden krijgen
òf de kracht van hamerslagen òf zij
worden juichende tonen.

Dit dubbelcitaat brengt me direct naar het tweede aspect. Frank Martinus heeft de
(voor ons gelukkige) eigenaardigheid dat hij zijn ideeën over wat literatuur is of
behoort te zijn, nogal eens in de beginalinea van zijn opstellen verwoordt. Dat geeft
ons de gelegenheid zijn theoretische opvattingen te leren kennen, die we dan aan
de literaire praktijk van de auteur kunnen toetsen. Ik geef drie citaten van Frank, die
eisen formuleren ten aanzien van vorm en inhoud.
Ook voor het schrijverschap op de Antillen geldt dat de beste resultaten
verkregen worden, wanneer bekwaamheid, taal en thema, zich in een
werk tot een harmonisch-sluitend geheel hebben verenigd met de
geestelijke drijfkrachten van de kunstenaar. (Schakels NA 27, 1959).
Literatuur is een levensvorm; is als onderdeel van de cultuur van een
volk, datgene waaruit de individuen het meest putten voor hun
persoonlijkheid. Het is ook meer dan de andere takken van de kunst,
datgene wat de beste krachten van een volk samenbindt, vereeuwigt en
beschikbaar stelt ... Zolang een volk geen literatuur van betekenis heeft
voortgebracht, is het eigenlijk geen volk. Het leeft dan min of meer in het
wilde weg, weet van zichzelf niet eens wat zijn goede en zijn slechte
kanten zijn, heeft geen normen, geen duidelijk getekende patronen om
naar te leven, kortom zo lang een volk geen literatuur heeft is het onrijp,
ongevormd en onmondig. (Amigoe 14 maart 1960).
Een samenleving kan dan pas zelfstandig en self-supporting heten,
wanneer het behalve materiële welvaartsbronnen ook nog een literatuur
bezit, waaruit ze de krachten put om, zich volgens aard en mentaliteit
vormend, het eigen levenspatroon of het patroon van het eigen leven te
ontdekken, dat na kortere of langere tijd leidt naar geestelijke
volwassenheid, dat is een werkelijk zelfstandig-zijn (Oost en West,
jaargang 53, juni 1960).
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Op zoek naar het ik
De in 1961 in de Amigoe en La Cruz beschreven reacties op het weerzien met zijn
eiland Curaçao vinden een poëtische opvolging in de uit datzelfde jaar daterende
bundel Ta amor so por, met de veelzeggende ondertitel ‘Un korona di poesia traha
riba un isla ku no ta eksisti meimei di Hulanda ku Korsow’. Pierre Lauffer schrijft
een introductie - het zijn niet de minsten die Frank Martinus als vrienden en
leermeesters gehad heeft! Zelf noemt hij trouwens Amador Nita als de échte mentor,
van wie hij het werkelijke enthousiasme van het schrijven het meest heeft geleerd.
(interview met Jos de Roo in de serie ‘De andere Lauffer’ in de Amigoe 21 juli 1983).
De gedichten in Ta amor so por zijn over het algemeen beknopt, de verzen zijn
kort. Later zullen de versregels langer worden over het algemeen, vooral in zijn
Nederlandstalige poëzie; daar heeft hij meer woorden nodig.
De bundel maakt ondanks ritmiek en klankrijkdom, zoals in ‘Pensa un ratu’, toch
een sobere indruk, wat vooral door de eenvoudige woordkeus en zinsbouw, met
veel enjambementen komt. Die heeft een parlando-effect, de poëzie lijkt wel ‘gewoon’
proza. Soms speelt de retoriek nog een stevig woordje mee, zoals in ‘Na nanse mal
bisti’.
De inhoud spreekt van heimwee (m'a kai den sneeuw; un pia den sneeuw, un
alma den sekura), van displaced zijn (tin un tiki dimi na Europa/tin un tiki dimi na
Korsou) en van eenzaamheid: in Nederland blijf je een vreemde, terug een schip
dat slecht geankerd is. Maar er is een oplossing in de liefde, de liefde tot het eigen
eiland, de mensen, de vrouw, het eigene zelfverworvene. Op deze wijze zal Frank
Martinus dat liefdes-thema later uitwerken, hij bedoelt er zeker niet alleen lichamelijke
liefde of liefde tot het andere geslacht alleen mee, het heeft een veel ruimere en
diepere lading, het zal een van de dominante thema's in zijn totale werk worden.

VIII
Tin bia bo ta puntra bo mes:
‘Ta di kon ta net ami
mi mama a hanja gane hanja?’
Atami planta den bida
Mi kurason ta bati duru
Mi ta zonzá di mi mes forsa
i tog mi n' sa ki banda mi kue.
Je vraagt je wel eens af:
‘Waarom moest mijn moeder
nou juist mij krijgen?’
Met beide benen in
het leven
Een hart dat hoorbaar klopt
Versuft door eigen kracht
en toch geen idee welke kant
ik op moet.
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Luna ku solo ta bringa mi
dilanti
Streanan ta dal spat den mi
kara
mil i un desgrasia tur
kaminda i ta pesei mi n' sa banda mi
kue.
Mi frenta ta papa muá di sodó
di tur hende 'i mundu ku ta
sufri
I asina tantu awe wowo a kai
na tera
ku kasi ni mira mi n' por mira.
Pesei mi n' sa ki banda
mi kue!
Ken mi duna i ken mi lagei
duna
Ken mi kere i ken mi lagei kere:
Ta amor so por
mustrami ki banda mi
kue!
Vóór mij zijn zon en maan in
gevecht
In mijn gezicht spatten sterren
uiteen
overal gebeuren ongelukken en daarom heb ik geen idee
welke kant ik op moet.
Door al het menselijk leed
staat het klamme zweet me op
het voorhoofd
En ik huilde zoveel tranen
dat ik nauwelijks nog kan zien.
Daarom heb ik geen
idee welke kant ik op
moet!
Aan wie ik wel of niet moet
geven
Wie ik wel of niet geloven
moet:
Liefde alleen kan mij
duidelijk maken welke
kant ik op moet!
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Sonnet
Na het vrije vers in de eerste Papiamentstalige bundel kiest Frank Martinus de zeer
gebonden vorm van het strenge Europese sonnet in Illusion di un anochi. Dat is
dan net in diezelfde januarimaand 1968, waarin de eerste opvoering van Jules de
Palms Ilushon di anochi, de adoptatie van Shakespeares Midsummernightsdream,
op Curaçao met veel succes plaatsvindt.
In zestien liefdessonnetten verkent Frank de mogelijkheden van het sonnetgenre
voor het Papiamento. Hij experimenteert daarbij uitbundig met de vorm. Soms
gebruikt hij het strakke, voorgeschreven schema voor het eindrijm, dan weer zijn
de verzen blank; hij speelt met het ritme, waar-
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bij hij zich niet aan de strenge Europese jambe houdt (wil/kan houden?). De veertien
versregels combineert hij tot verschillende strofenvormen: de helft van de zestien
sonnetten heeft 't traditionele schema 4 4 3 3, maar alle andere mogelijke variaties
als het Shakespearesonnet met z'n 4 4 2 2, en 4 4 1 2 3, 4 4 1 3 2, 4 2 2 3 3 en 4
4 6 komen ook voor. De varianten zitten dus vooral in het sextet.
In een korte inleiding wijst Frank Martinus op de Italiaanse Renaissancist Petrarka,
die het sonnet ‘uitgevonden’ zou hebben. En zo als de historische Petrarka zijn
Laura beschreef, zo tekent Frank zijn gefantaseerde geliefde van top tot teen, waarbij
in breed uitgewerkte vergelijkingen een net van beelden over haar lichamelijke
schoonheden, die vergeleken worden met een fraaie bloementuin, engelen en
sterren, wordt uitgeworpen.

XII
Si bo ta laman, ami ta riw, mi
dushi
I mi ta buska moda di topa ku
bo boka
Pero mi ta kere t'abo mes t'e
riw
Pasobra bo ta fuente di tur mi
alegria.
Shelu - Blauw e ta habri ora
bo hari ...
Bunita, ingenua i kalmu. Dja
lew
Mi ta mirabu i mi ta gustabu
hopi
Desespera mi tin gana di alkanza
bo lipnan Ma ainda un ser humano no
por jega strea!
I kasi mi ta hari di alegria i di
pena
Ku mi pensa ku kisas bo tambe
ta gustami
Ben jij zee, dan ben ik rivier,
mijn lief
En zoek ik een weg om je
mond te vinden
Maar ik denk dat jijzelf de rivier
bent
Want je vormt de bron van al
mijn vreugde.
Blauw - de hemel klaart op als
je lacht ...
Mooi, argeloos en vredig. Uit
de verte
Kijk ik naar je en vind je heel
mooi
Wanhopig wil ik tot aan je lippen
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komen Tot de sterren echter kwam de
mens nog nooit!
En bijna lach ik van vreugde
en verdriet
Als ik bedenk dat jij mij ook
graag mag misschien
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Pero kon de donder mi ta hanja
sa
Ku abo strea ta stimami,
Si bo no baha foi shelu bin bisami
Maar hoe moet ik er verdorie
achter komen
Of jij, ster, wel van mij houdt,
Als je het me niet op aarde
komt vertellen.

Adaptatie
Na de vormexperimenten naar aanleiding van de Renaissancisten Petrarca en
Shakespeare maakt Frank Martinus een inhoudelijke adaptie van de Middeleeuwse
Beatrijs-legende. Ser Betris heeft zich in een klooster op Saba teruggetrokken. De
aanvankelijk vrome kosteres wordt verliefd en ze gaat er met haar ‘jonkuman’ in
een auto vandoor, waarna ze genieten van elkaars lichamen in Europa. Maar als
de liefde uit is keert Betris terug, wat mogelijk is omdat Maria haar werk als kosteres
heeft waargenomen.
Frank heeft de inhoud van het origineel dus trouw gevolgd, zonder de biecht aan
het eind overigens, maar het zowel qua plaats als naar de moderne tijd
seculariserend geadapteerd. De vermelding op het kaft ‘obra original’, ook nog bij
de tweede druk van 1985 is zijn vorm van protest tegen de Europese cultuur.
I si Ser Betris tabata tin ju, anto keremi: Hopi
Lo e mester a sufri, bira un hende kon ku ta
Pa por duna su junan kome pan ku stropi,
Ja ku ta' awor gobierno ta duna ju sin tata ki ku ta.
Segun nan di: E onderstand no ta masha kos tampoko
E kost ku gobierno ta duna ta wega di politiek
E ta asina tiki, ku e ta hasi e hendenan loko
Ku ta tume i mi ta duna tur sorto di kritik.
Pa via di pader i gobierno hasta un ser desente
Por hanje ku shete ju kologa na amor su krus
Ma toch amor ta sigui atrae nos tur profundamente
Pone nos muri, pa nos renase un per'e lus.
En had Zuster Beatrijs een kind gekregen, geloof me:
Ze had dan moeten lijden, haar eer te grabbel gooien
Om haar kinderen brood met stroop te kunnen geven
Aangezien de overheid nu pas aalmoezen uitdeelt aan wezen.
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Je hoort wel eens: Die bijstand is ook niet veel bijzonders
Wat de overheid geeft is politiek gekonkel
Het is zo weinig dat ze er dol van worden, de lui die het krijgen
En ik zit maar op alles te kankeren.
Paters en overheid maken dat zelfs een fatsoenlijk mens
Met haar zeven kinderen aan het kruis der liefde worden genageld
Toch ontkomen we niet aan de sterke aantrekkingskracht der liefde
Die ons doet sterven opdat we herboren worden als gloeilampje.

Tot slot
Om terug te keren tot Max Nords geboorte-metaforiek waarmee ik begon, kunnen
we ons nu afvragen wanneer een schrijver geacht wordt zijn stamelende kindertijd,
zijn experimenterende puberteitsjaren achter zich te hebben gelaten en volwassen
is geworden met zelfstandige stem en visie.
De ‘vroege Frank’ heeft zijn eigen poëtische vorm in het Nederlands al snel
gevonden door middel van zijn Stemmen uit Afrika, en in het Papiamento door drie
bundels met adaptaties en origineel werk. Vanaf nu zal hij trouw blijven aan het
‘parlando-principe’, waarbij hij geraffineerd-eenvoudig op de lezer afstapt, maar al
gauw voor hem uitloopt als gids, om hem te winnen voor zijn visie op mens en
maatschappij. Het besef tussen partijen, talen en culturen in te staan maakte Martinus
aanvánkelijk, - het zich niet begrepen voelen maakte hem in een látere fase, tot de
eenzame, voor wie echter onherroepelijk geldt dat hij nooit en te nimmer tekort mag
schieten tegenover zichzelf. Franks originele ideeën en flitsende of breed uitgewerkte
gedachtespinsels maken het de lezer later niet altijd gemakkelijk om de auteur op
zijn literaire en andere kronkelpaden te volgen.
Nadat de gids eerst zelf op verkenningstocht is geweest bij zijn voorgangers door
middel van een aantal overzichtsartikelen van de Antilliaanse literatuur, en hij de
route heeft uitgestippeld aan de hand van duidelijke standpunten omtrent wat die
literatuur vólgens en voor hém is, maakt hij aan het einde van de jaren zestig en
het begin van de jaren zeventig nog een keer een omtrekkende beweging in de
vorm van zijn uitgebreide bibliografie van het Papiamento en zijn kritische tijdschrift
Ruku, eer hij de verworven visie in drie grote romans uitwerkt.
Voor de thematiek die daarin aan de orde komt, was al in het vroege werk de
kiem gelegd, en ik kan die niet beter omschrijven dan met het gedicht ‘Mi ta skirbi’,
waaruit het motto van mijn opstel, Franks literaire ‘geloofsbelijdenis’, op de achterflap
van Ta amor so por.
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Mi ta skirbi
Mi ta skirbi pa libra mi mes
di malu
i skapa di dolonan
di kada dia poesianan sin renkor
pa diskubri
un mundu pa hala rosea di nobo
ora e rosea aki kaba
Mi ta skirbi
pa persigui solo
mas leuw ku kaminda e ta baha
ku sodó di mi frenta
ku sanger si tin mesté ma sin rabia
Mi ta skirbi pa hanja sa
ta kiko ta hende
i ken mi ta
Pa trese union entre ami
i mi morto pa no tin miedu pa forsa di kado dia
pa santifiká
nomber di amor
na sjelu i na tera mi ta skirbi.

Ik schrijf
Ik schrijf om te bevrijden
van het kwaad
en te ontsnappen aan de pijn
van alle dag gedichten zonder wrok
om zo een wereld
te ontdekken waarin ik weer
adem kan halen
als ik naar adem snak
Ik schrijf
om de zon na te zitten
voorbij de plek waar hij onder
gaat
in het zweet mijns aanschijns
bloedend als het moet
maar niet in woede
Ik schrijf om er achter te komen
wat de mens eigenlijk is
en wie ik ben
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Om mijzelf in harmonie te
brengen
met mijn dood om niet bang te zijn om elke dag weer kracht op te
doen
om de naam van de liefde
te heiligen
op aarde zoals in de hemel dat is waarom ik schrijf

(Vertalingen van 4 gedichten van Frank Martinus Arion door Igma van Putte-de
Windt.)
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Pim Heuvel
Spot en spel in poëzie van Frank Martinus Arion
Over het literaire werk van Frank Martinus Arion (verder aangeduid met Arion) is
veel geschreven, zowel in kranteartikelen met het onvermijdelijke vluchtige karakter,
als in geschriften over Antilliaanse literatuur met beschouwingen van meer blijvende
waarde. Reeds in 1975 besteedde ‘Autonoom’ van Smit en Heuvel aandacht aan
zijn werk, waarna ‘Antilliaans literair logboek’ van Jos de Roo en ‘Met eigen stem’
van A. van de Wal en F. van Wel in 1980 dieper op zijn werk ingingen. In 1986
wijdde W. Rutgers in ‘Dubbeltje lezen, stuivertje schrijven’ een overzichtsartikel aan
Arions werk en in datzelfde jaar verscheen van Aart Broek een deeltje in de
Memoreeks over ‘Dubbelspel’. In de herdruk in 1989 van ‘Met eigen stem’ werden
nieuwe gegevens en inzichten verwerkt. Met deze opsomming is de lijst niet
compleet. Het is duidelijk dat er veel over Arion is geschreven. In de meeste artikelen
wordt vooral uitvoerig op zijn romans ingegaan. Jos de Roo komt de eer toe de
poëtische kenmerken van de bundel ‘Stemmen uit Afrika’ in ‘Antilliaans literair
logboek’ te behandelen.
Dit artikel echter gaat over tot nu toe onderbelichte facetten van de gedichten van
Arion. Ik heb een keuze gemaakt uit zijn poëzie om de elementen spot en spel naar
voren te halen.
Er doen zich verschillende problemen voor bij de bestudering van Antilliaanse
1
literatuur. Zo zijn Antilliaanse schrijvers meertalig. Ze schrijven in de taal van hun
eiland en in de taal van de oude kolonisator. Arion spreekt van huis uit Papiamentu.
Hij is bewust bezig met zijn eigen taal. Terwijl het onderwijs op Curaçao in het
Nederlands gegeven wordt, heeft hij een particuliere school gesticht waar de lessen
in het Papiamentu worden gegeven. Het is opmerkelijk dat toen hij op zijn
geboorteëiland middelbaar onderwijs had genoten, hij eigenlijk in Nederland
scheikunde wilde gaan studeren, daar tegenop zag, omdat hij niet later bij Shell
wilde gaan werken en Nederlands koos als studierichting. In 1965 zes maanden
voor zijn doctoraal stopte hij met deze studie, omdat hij geen Nederlands aan
Antilliaanse kinderen kon en wilde geven. In het begin van de jaren zeventig nam
hij in Nederland de draad van zijn studie Nederlands weer op en werd docent
Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij als linguïst
verbonden aan het Instituto Linguistiko Antiano te Curaçao alwaar hij aan het hoofd
van een staf medewerkers het Papiamentu propageert. Dit heeft tweeslachtigheid
in de persoonlijkheid van
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Arion ten gevolge gehad. Begaafd met een groot taalgevoel maakt hij zich op het
hoogste niveau de taal van de kolonisator eigen; tegelijk beseft hij als linguïst dat,
wil zijn volk de psychologische schade van het koloniale bewind te boven komen,
dat volk op de allereerste plaats de eigen taal moet waarderen. Aan deze
gespletenheid is het te danken dat Arion literaire werken in het Papiamentu en in
het Nederlands schrijft.

Stemmen uit Afrika
De eerste dichtbundel van Arion ‘Stemmen uit Afrika’ dateert van 1957. Hij bevatte
54 Nederlandstalige gedichten die door Colá Debrot opgenomen werden in
‘Antilliaanse Cahiers’ als nummer 1 van de derde jaargang. Arion was toen twintig
jaar. Hij stelt zich op als zwarte gids voor de blanke die Afrika als toerist bezoekt.
Toen Kees Smit en ik in 1973 deze gedichten voor ‘Autonoom’ doornamen, hebben
we ons schromelijk vergaloppeerd door ze af te doen als typische jeugdgedichten
die ongecompliceerd waren en niet veel poëtische waarde hadden. De arrogantie
van de Europeaan heeft ons parten gespeeld. Een excuus dat ik nu verzinnen kan,
is dat we toen nog geen kennis hadden genomen van schrijvers als Aimé Césaire
c.s. en van de négritudebeweging, die door Arion in de literatuur van de Nederlandse
Antillen is geïntroduceerd. Maar dit terzijde, al vliegt het schaamrood me nog naar
de kaken. Colá Debrot heeft de waarde van deze bundel in elk geval wel ingezien.
Het zijn natuurlijk jeugdgedichten, maar ze zijn bepaald niet ongecompliceerd. Het
rollenspel dat in ‘Stemmen uit Afrika’ wordt opgevoerd, is tekenend voor Arion en
komt in veel Nederlandstalig werk van hem voor. Hij speelt de gids, hij draait de
rollen om. Niet meer is het de blanke die de weg wijst, maar een zwarte. En nog
wel een zwarte dichter. Het is logisch dat de gids de taal van de kolonisator gebruikt.
2
Deze zál de boodschap verstaan. Ook met het perspectief wordt gespeeld. De
toerist wordt een spiegel voorgehouden. De gids praat de vooroordelen van de
blanke na om die later als leugenachtig te ontmaskeren. De blanke toerist - ook
weer zo'n speelse vondst - mag zich onschuldig en edel voelen dat hij Afrika kiest
als plaats van zijn exploratietocht, hij wordt door de gids toch telkens op zijn schuld
gewezen en de neger wordt telkens getoond als de onschuldige, die hooguit schuldig
is voorzover hij is gaan denken als de blanke en daarmee zijn neger zijn verraadt.
Maar zelfs dit kwalijke gevolg van eeuwenlange minachting toont meer de schuld
van de blanke dan van de zwarte man aan. Er is nog een omkering: zwart wordt de
kleur van goed, wit die van slecht, het licht van de blanke bracht duisternis.
Het ware licht is alleen te vinden in de donkerte van het woud, die past
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bij de kleur van de neger. Deze duisternis wordt het licht van de waarheid, de helle
wereld van de blanke wordt dan hebzucht en bedrog. In gedicht VIII staat:
Het negerhart verlangt alleen
het donker licht van eenvoud,
de morgen en de avond,
op de paden van zijn woud.

Het speelse van de consequent doorgevoerde omkering blijft de hele bundel door
aanwezig; bovendien wordt de superieure blanke door een zwarte hautain behandeld.
Wie de hele cyclus zo leest wordt desondanks gegrepen door een heftigheid, die
de woede verraadt waarmee de gedichten geschreven zijn. Door de elementen spot
en spel in de structurele opzet van de bundel verheft Stemmen uit Afrika zich echter
boven een politiek pamflet en wordt het een staaltje van dichtkunst. Om niet in
sentimenteel gejammer en geweeklaag uit te barsten en zijn beheersing niet te
verliezen, hanteert de negerdichter het wapen van de humor. De zweepslag komt
daardoor wel harder aan.
Het speelse ritme van de bundel staat ook in dienst van het onderwerp. Bijna alle
versregels zijn als tweeheffingenvers geschreven. D.w.z. dat elke versregel twee
hoofdaccenten heeft.
Het négerhart verlangt alléén
het dónker licht van éénvoud,
de mórgen en de ávond
op de páden van zijn wóúd.

Zo klinkt in heel de bundel hetzelfde ritme door als de tam-tam in het oerwoud. Ook
dit is een poëtisch spel.
De négritude wordt versterkt door enkele spirituals die door de vele herhalingen
herinneringen oproepen aan de orale Afrikaanse literatuur. Die herhalingen en het
strakke ritme maken ook de bezwering die van deze gedichten uitgaat sterker. Het
spelelement is misschien typisch Afrikaans; in elk geval is het een gewoonte in de
Afrikaanse orale literatuur speelse elementen in te voegen om het spel tussen
spreker en publiek te verlevendigen. Het kan geen toeval zijn dat de stemmen uit
Afrika zo speels hun lied zingen. Is het spel ook niet het privilege van de onschuldige
negers, die immers als zodanig door de dichter worden voorgesteld?

Antilliaanse Cahiers
Het eerste nummer van de vijfde jaargang van Antilliaanse Cahiers was een
poëzienummer. Er staan tien gedichten in van Arion in het Papiamentu. Het was
inmiddels 1962 geworden en de dichter verbleef in Nederland.
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Het heimwee naar Curaçao wordt gerelativeerd in spotverzen, anders is het niet te
dragen. Een voorbeeld:

Na mesa
Batata!
Su kara a bira rondo
di batata ma e tin gane
bisa un hende na papiamentu
kon e ta gusta funchi
Friw no ta hasi nada
ma si bo kanta duru si
na Hulanda
nan ta kohebo sera 3
i me ke ku bo meste di permit
na Hulanda
hasta pa bo muri
No purba bai laman tampoko
pa bo skapa
pasobra e awa ta sjusji
i tin bestia fis den santu
ta wardabo sunchi pa drenta bo boca
Kon ku bai bin
na Hulanda stranjeru bo ta
keda Si nan konfiabo nan n'ta
konfiabo
kompletu
Si nan stimabo nan n'ta
stimabo
kompletu.
4

Aan tafel

Aardappel!
Zijn gezicht werd rond
van het aardappel eten
maar hij zou graag
in het Papiamentu vertellen
hoeveel hij van funchi houdt
Kou betekent niets
maar als je hardop zingt
in Nederland
gooien ze je in de gevangenis
en je moet, denk ik, zelfs
toestemming hebben
in Nederland
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om dood te gaan
Probeer ook niet naar het
strand te gaan
om te ontkomen
want het water is vuil
en er zijn vieze beesten in het
zand
die op een kus wachten
om in je mond te kruipen
Hoe dan ook
in Nederland blijf je een
vreemdeling Als ze je vertrouwen,
vertrouwen ze je niet
helemaal
Als ze van je houden, houden
ze van je niet
helemaal.

De versregel: ‘Kou betekent niets’ is sarcastisch bedoeld. Dat blijkt uit de regels die
er op volgen. Het figuurlijk in de kou staan - men duldt niet
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eens dat je hardop zingt - is nog minder te verdragen dan de kou van het klimaat.
Er wordt ook met de bureaucratie de spot gedreven. Juist de Antilliaan in Nederland
ervaart het geregel als onpersoonlijk. Hij is dat op zijn eiland wel anders gewend.
De baaien met het blauwe water op zijn eiland en met de blauwe lucht daarboven
zijn niet te vergelijken met de grauwe stranden in Nederland. Het hele gedicht
betekent eigenlijk: ik ben zo eenzaam in Nederland.
Het onzegbare gevoel dat dat geeft, wordt in poëzie tot uiting gebracht. Echte
poëzie heeft de paradoxale eigenschap dat het onder woorden brengt wat niet onder
woorden gebracht kan worden. En weer heeft de dichter geen ander verweer dan
de spot.
In één van de andere gedichten staat:
Si bo bai Hulanda bini bek
bo ta keda semper un barku mal mará
ku ki ora ku ta por ranka bai -

Vrij vertaald:
Als je van Nederland teruggekeerd bent
blijf je altijd een slecht gemeerde boot
die elk moment op drift kan raken.

Ook geeft de dichter in hetzelfde gedicht de raad niet te wanhopen. Als je echt niet
meer weet wat te beginnen, ga dan maar aan het werk en barst in lachen uit. In het
Papiamentu staat er klankrijk:
Ma sigui purba! No desespera
benta bo kurpa na awa. I si ta
sa mes bo n'sa mas kiko hasi:
Anto dal man na obra i grita hari.

Het spot- en spelelement wordt afgewisseld door liefdesgedichten waaruit wanhoop
klinkt, omdat de mens onmachtig is te doen wat hij wil. Net als in Stemmen uit Afrika
worden spot en spel weer gehanteerd als kenmerkend voor Arion.

Ruku
In 1969 kort na de mei-opstand in Willemstad richt Arion het strijdbare blad Ruku
op. Hij schrijft het voor een deel vol met artikelen en gedichten die de Antillianen
moeten wakker schudden om hen bewust te maken van de eigen waarden. In de
eerste jaargang, nummer vier eist hij dat de dichters het heft in handen nemen
Laat
Dat de dichters zich voortaan uitspreken
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Over zaken van staatsbelang
En dat er geen beslissingen meer ontstaan
Zonder dichters

Het was vijf voor twaalf, de hoogste tijd voor veranderingen. Temidden van de
politieke artikelen die allerwegen verschenen, bleef Arion zichzelf trouw, nam hij
wel heftig deel aan de woordenstrijd, maar wist ook door humor afstand te nemen
en kon zo het slachtveld overzien.
Hij dicht dan het volgende spotvers:

De blanke negerinnen
Ik houd van die Antilliaansen die zeggen
Ik ben geen negerin, althans niet meer,
Omdat hun huid zo blank is zeggen zij dit
5 Maar hun achterwerk verraadt hun:
Het blijft door de jaren heen even los.
Hun vlees is even lillerig onder hun nieuwe
Kleur en gaver stel ik mij voor
Als het ineens de muziek van bongo's hoort
10 En reageert op de onfeilbare voorouders.
Als dat vlees de gladde gezichten
Van de wulpse maraca's voelt
Hoe kan het in godsnaam nee zeggen!
En wie weet, wie weet hoeveel gevoel
15 Dat vlees ondanks zijn kleur toch nog bezit.
Het perst zich soms naar me toe als een golf
Brengt mij zelfs aan het schrikken en het wankelen
Als een rijkdom die ik niet verwacht
En wat er tussen die borsten aan beweging gebeurt,
20 Wie kan het zeggen die het niet heeft zien aan
Komen en gevoeld; en van dichtbij vastgehouden.
O, terwijl daarboven hun glimlach heilig zegt
Gebeuren er daaronder dingen, die ik eigenlijk
Niet volledig hier kan openbaren.
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25 Dikker zijn ze vaak die negerinnen, echter beweeglijker
En bewerkelijker en door wat overtollige vlees
Van wellicht een beter leven, wijder in het midden.
Maar ze zijn toepasselijk als een haven.
En hun voordelen zijn heimelijker.
30 Ik ben allang tot hun bestaan ontwaakt.
Tot die soepele taal van borsten,
Die veel seinen, als vogels en als seismograven.
Het wachtwoord voor hun is: Wees snel maar stil;
5

Want ze haten luidruchtige en langzame negers.

Spot en spel gaan weer hand in hand. Intussen is één van de problemen van die
jaren: het erkennen en waarderen van de eigen identiteit, scherp onder woorden
gebracht. Ik vermoed dat in het licht van die erkenning ook de drie fouten tegen het
Nederlands te verklaren zijn. (‘Hun’ in r. 5 moet zijn ‘hen’ of ‘ze’, evenals ‘hun’ in r.
33, ‘overtollige’ in r. 26 moet zijn ‘overtollig’ en ‘seismograven’ in r. 32 moet zijn
‘seismografen’.) Ik verdenk Arion ervan dat hij deze fouten met opzet heeft laten
staan als een teken van hautaine onverschilligheid voor de koloniale taal. Een kleine
speelse wraak op het foutieve gebruik van het Papiamentu door de Nederlanders
6
die denken dat zij die taal perfect onder de knie hebben.
Humor is omkering, is lachen als je moet huilen, is het omgekeerde zeggen van
wat je bedoelt en dat omgekeerde vergroten. Een situatie die in feite zo triest is,
wordt hier belachelijk gemaakt en daardoor ogenschijnlijk acceptabel. Het is een
methode om de lichtergekleurde vrouwen die er zo prat op gaan dat ze niet meer
zwart zijn, erop te wijzen dat ze wel degelijk van binnen nog negerinnen zijn. Het
komt misschien voor sommige Nederlanders wat scabreus over. De toespelingen
op de erotiek zijn duidelijk. Wat te denken van het woord ‘bewerkelijker’ in r. 26 en
van r. 28 in zijn geheel? Het dubbelzinnig taalgebruik is onder Antillianen eerder
toegestaan dan in Nederland als het maar speels gebracht wordt. De vrouwen die
zich blank voelen met hun lichtere huid en Nederlands doen, worden door die
dubbelzinnige taal geshockeerd en op hun plaats gezet. Zo bereikt de dichter speels
en spottend wat hij beoogt. Zo'n gedicht moet eigenlijk hardop gelezen worden. Dan
komt beter uit dat de enjambementen zo trefzeker toegepast zijn. Het enjabement
tussen regel 7 en 8 eist dat het woord ‘nieuwe’ even aangehouden wordt, waardoor
het meer nadruk
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krijgt. Dat geldt ook voor de overgangen tussen regel 14 en 15 en regel 23 en 24.
Nog sterker is het met het woord ‘aan-komen’, regel 20-21, zo in de geest van zien
wel maar aankomen niet! Poëtische middelen worden aangewend om een boodschap
door te geven die in gewone taal gauw als bedillerig wordt beschouwd.

Verspreide gedichten
Weer enkele jaren later, in 1974, verschijnt er af en toe een gedicht van Arion in
een Nederlands tijdschrift. Bekend is vooral geworden het lange gedicht ‘Oorlog
aan de edelstenen’ in ‘Gedicht’, een tijdschrift onder leiding van Remco Campert,
dat niet meer beoogde dan goede poëzie te publiceren van dichters die zich niet
7
gebonden voelden aan een stroming. Arion pleit in dit gedicht van 8 afdelingen niet
alleen voor begrip voor de zwarte mijnwerkers, maar ook voor een terugkeer naar
eenvoud in de poëzie:
dwz zonder al die dure symbolen
die alleen maar doden genereren.

Poëzie zonder versiering, zonder edelstenen, wil Arion schrijven. Die behoefte aan
eenvoud zat al in zijn gedichten in Ruku. Daarom zegt de dichter, sprekend over
8
zijn dochter:
Zij is een dame. Zij is een dame.
Zij is een dame van witte koralen en blote polsen
Vriendelijke daden zijn haar enige sieraden.

Ook hier spot Arion met de dure sieraden die wij dragen en die de zwarte mijnwerkers
in de diamantmijnen van Zuid-Afrika voor een hongerloon met gevaar voor hun
gezondheid delven.
zo gezien, vooral 's avonds gezien,
zijn de oorlellebellen van de vrouw
de grootste troubles van de mijnwerkers

Zulke strofen ontnemen het gedicht het clichématige van de loodzware aanklacht,
maar geven het door het poëtisch spel meer overtuigingskracht, vooral omdat er
verwijzingen naar de functie van poëzie in verweven zijn.

Ook in het proza
Deze kleine speurtocht door de poëzie van Arion bevestigt dat hij van spel en spot
houdt. Wie het proza van Arion kent, weet dat hij ook daarin voortdurend speelt. De
naam van zijn eerste roman luidt Dubbelspel. Er wordt niet alleen domino in gespeeld,
maar ook een spel bedreven in taalkundig opzicht. Het woord spel is in zijn
debuutroman voor velerlei uitleg vatbaar.
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In zijn tweede roman Afscheid van de koningin van 1975 staat een toespeling op
zijn dichterschap. Alweer gebeurt dat speels en met de nodige zelfspot. Op blz. 137
staat:
In de wolken. De tijd vergaat met dromen
Zal ik wèl of zal ik niet bij deze vrouw komen?
Jeminee! Die tweede regel is verschrikkelijk! Je ziet wel dat ik geen dichter ben...

Tot zover Arion over zichzelf. Nu moet de lezer weten dat hij in 1970 een dichtbundel
had uitgegeven, getiteld In de wolken. Er waren 13 jaar eerder lovende recensies
verschenen over Stemmen uit Afrika. Hij had zijn naam als dichter reeds in 1957
gevestigd. Wie dan in 1970 zo schrijft, moet wel van spelen houden. Het herlezen
van Afscheid van de koningin in deze geest leidt tot een herwaardering van dit
indertijd verguisde werk. De Nederlandse critici voelden zich bij het verschijnen van
deze roman in hun kuif gepikt. Arion ging te ver, vonden zij, hij was niet redelijk
meer.
Zelfs in essays tenslotte kan deze schrijver het niet laten de spot te drijven. In Op
eigen gronden, een afscheidsbundel aan professor dr. J.J. Oversteegen, die in 1989
verscheen, staat een bijdrage van Arion over zijn contacten met Debrot en het
9
uitspreken van de e. De toon is badinerend en van de andere kant getuigt zijn artikel
van een zo ernstig bezig zijn met de taal, dat de schrijver ervan overkomt als een
geniale grapjas. Hij spot met het zich angstvallig houden aan de tijd bij afspraken,
beschouwt dit als een eigenschap van enkele kleine (Hollandse) lieden, maar geeft
tevens met enkele opmerkingen een nieuwe visie op een verontachtzaamd werk
van Debrot en doet dat met een glimlach alsof hij zich verontschuldigt dat hij zo
scherp leest. Dat is Frank Martinus Arion ten voeten uit. Hij leeft in een gespleten
wereld en kan zich alleen staande houden met spot en spel. Hij doorziet de tragiek
van een volk, wordt zelfs door veel eigen mensen niet begrepen, omdat de
eeuwenlange kolonisatie veel dieper op het denken van de Antillianen heeft ingewerkt
dan zijzelf inzien. De gekke geniale dichter ziet het aan en glimlacht als enige manier
van overleven.

Eindnoten:
1 Een duidelijk inleidend artikel over de problemen waarvoor de literatuurwetenschap zich gesteld
ziet ten aanzien van niet-Europese literatuur is te vinden in: Mineke Schipper: ‘Beyond the
boundaries, African literature and literary theory.’ Hierin hoofdstuk 2: ‘Eurocentrism and criticism:
reflections on the study of literature in past and present’, London 1989.
2 Aan opmerkingen van Aart G. Broek, Jos de Roo en Wim Rutgers in hun gebundelde artikelen
ben ik ten dele schatplichtig. Wie nu over Antilliaanse literatuur schrijft, ontkomt niet aan het
raadplegen van eerder verschenen beschouwingen. Ik wil in dit artikel echter vooral op het spoten spelelement wijzen, dat volgens mij tot het wezenlijke van het schrijverschap van Arion
behoort.
3 Ik denk dat het woordje ‘me’ ‘mi’ moet zijn, maar houd in gedichten bij voorkeur de oorspronkelijke
tekst aan.
4 Door mijn vertaling gaat er veel van het gedicht verloren. De hoofdgedachte blijft en juist die
bevat de elementen spot en spel. De Papiamentu tekst versterkt door de klankorganisatie en
het ritme die elementen.
5 ‘Ruku’, volume 2 - nummer 6 - januari 1971.
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6 Aart G. Broek wijst in: ‘Frank Martinus Arion Dubbelspel’ Memoreeks, Apeldoorn 1986, p. 15 op
het slordig taalgebruik en ook hij ziet dit ‘als een grapje, voortvloeiend uit een milde
wraakoefening.’
7 ‘Gedicht’ jaargang 1, nummer 2, 1974.
8 De dochter van de dichter is een literaire figuur. De dichter creëert een fictieve dochter. We
moeten de dichter en de persoon van de schrijver, Frank Martinus Arion natuurlijk niet met elkaar
verwarren. Aardig is de mogelijkheid dat de dichter met het woord dochter hier net zo goed zijn
poëzie kan bedoelen.
9 Redactie Kees Fens en Hugo Verdaasdonk: ‘Op eigen gronden. Opstellen aangeboden aan
Prof. Dr. J.J. Oversteegen ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar Theoretische
Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht’, Utrecht 1989.
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Ronald Severing
Nioka versus Njoka,
Over ‘Stemmen uit Afrika’
Stemmen uit Afrika van Frank Martinus Arion is een bundel die de moeite waard
bleek om te lezen en te herlezen. Bij iedere lezing kwamen er steeds meer notities
in de kantlijn en elders verspreid te staan. In de onderstaande bijdrage doe ik een
poging daar ordening in te brengen. In deze bespreking staan de samenhang binnen
het werk en de strekking van enkele verwijzingen centraal. Er is geenszins gestreefd
naar uitvoerige bewijsvoering.

De kritiek
In november 1957 verschijnt van de hand van de dichter Frank Martinus Arion de
gedichtenbundel Stemmen uit Afrika in ‘Antilliaanse Cahiers’, een driemaandelijks
literair tijdschrift dat in Nederland uitkwam onder redactie van Cola Debrot en Henk
Dennert. Al eerder was in de Cahiers, die bij de Bezige Bij te Amsterdam uitgegeven
1
werden, werk van andere Antilliaanse schrijvers verschenen. De wijze waarop het
debuut van deze slechts eenentwintig jaar jonge auteur werd ontvangen verschilde
nogal. In zijn ‘Ter inleiding’ bij de tweede druk van deze poëziebundel eenentwintig
jaar later - je zou haast de neiging krijgen getallensymboliek erbij te halen - zegt de
auteur zelf:
Stemmen uit Afrika werd bij zijn verschijning zo verschrikkelijk bejubeld,
dat de schrik mij om het hart sloeg; dat ik eigenlijk de bundel een hele
tijdlang een beetje ben gaan wantrouwen. Zozeer, dat ik sindsdien geen
bundel gedichten in Nederland heb uitgegeven. Pas nu de critici zich boos
en bars hebben getoond over Afscheid van de Koningin voel ik me weer
2
op bekend vast terrein: de poging tot inkapselen is duidelijk mislukt!
Vooral de laatste zin suggereert niet slechts een wisselende kritiek, maar deze
weerspiegelt tevens de houding van en de reactie van de auteur zelf op de ontvangst
door de kritiek op zijn literaire werk. Wellicht zou men hier geneigd zijn tussen de
regels door iets van aanmatiging, arrogantie of eigengereidheid van Martinus waar
te nemen; of zou er sprake zijn van een schijnvertoning en manipulatie van de lezer
door de auteur Martinus Arion. Immers, behalve dat hij in zijn inleiding de critici
schertsend en op recalcitrante wijze wil laten weten lak te hebben aan de kritiek en
weerspannig de houding van de non-conformist aanneemt, is hij ook bezig de lezer
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te conditioneren. Hij laat de lezer alvast de witte tanden zien die zeker niet al te
inoffensief mogen lijken: de tanden van de dichter-auteur achter de verteller-gids.
De lezers van de eerste druk konden niet over deze voorinformatie beschikken;
alles had een te tamme indruk gemaakt, schijnt de auteur te denken. In ieder geval
spreekt zijn argwaan of slechts voorgewende achterdocht uit zijn woord vooraf.
Wees er wel op bedacht dat schijn en ernst vaker bij deze auteur door elkaar heen
lopen.
Dat Stemmen uit Afrika bij verschijning werd bejubeld, zoals de auteur beweert,
is grotendeels juist. Weliswaar is het zo dat de meeste critici hun waardering
uitspreken over het geslaagde debuut van de jonge dichter, die een veelbelovende
bijdrage van negerpoëzie in de Nederlandse taal leverde, maar desondanks menen
dezelfde meestal toch kritische aantekeningen te mogen plaatsen in hun bespreking.
3
Hans Warren heeft het over poëzie die oorspronkelijk is en bloedwarm. Hij vindt
het plezierig de dichter als gids te volgen op een speurtocht naar het hart van het
zwarte continent. Hoewel hij de inhoud wat optimistisch en ongecompliceerd vindt,
wat hij wijt aan de jeugdigheid en goede wil van de dichter, is hij toch tevreden:
Hier is eindelijk eens een jonge dichter die werkelijk wat te zeggen heeft.
Dat hij daarbij niet altijd poëzie schrijft, hindert weinig. Het is te hopen dat
hij het eigene zal weten te bewaren.
Na een summier verslag van een vraaggesprek met de jonge dichter in een Leids
restaurant geeft Hans van Straten in enkele regels zijn oordeel over de
4
gedichtenbundel. Voor hem heeft de bundel alle kwaliteiten en tekorten van een
primitief debuut. Naast voortreffelijke passages vindt hij dat er hier en daar droge
plekken zijn waar de bedoeling niet in poëzie is omgezet. Hij is van oordeel dat men
als blanke deze poëzie heeft te accepteren of niet. Met het rode potlood blijft hij
ervan af. Deze recensie uit 1958 eindigt enigszins geestdriftig: ‘Men is hier getuige
van een revolutie, die het belang van de poëziekritiek te boven gaat.’
In een bespreking met de ondertitel Het probleem van de neger gevoelig verwoord
ziet W. Wagener in Frank Martinus Arion een dichter die Afrika in zichzelf ervaart
5
en dat openlijk manifesteert. Wat hem in de bundel opvalt, is het thema van de
ingeschapen vredelievendheid van de neger. De dichter zelf, als kind van zijn ras,
is alle agressie vreemd. Hoewel hij begaafd genoeg is om van zijn diepste gevoelens
te getuigen, gaat hij niet verder ‘[...] dan spelen met één kraaltje hoop, een scherfje
spiegelglas van een bescheiden “misschien”.’ Hij vergelijkt de jonge dichter Frank
Martinus Arion met de duif die slechts een bescheiden olijftakje kwam aanreiken.
Ook deze boekbespreker wijst op de vorm met de opmerking ‘Zo is veel in de bundel
Stemmen uit Afrika proza gebleven, soms niet eens meer
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literair proza, ten hoogste gevoelig mediteren [...]’ Overigens is hij maar wat gelukkig
met weer eens een bundel met structuur, een bundel reflexies, een bundel
lyrisch-bespiegelende poëzie, geen bundel van verspreide gedichten zonder innerlijk
verband.
Opvallend is de bespreking van W.A. Braasem in Het Vaderland als we zijn
6
recensie leggen naast die van andere dagbladcritici. Hij blijkt namelijk meer te
weten van negerpoëzie. Hij hanteert ook de term Afro-Nederlandse lyriek om
Stemmen uit Afrika te categoriseren. De wijze waarop hij heel beknopt de jonge
dichter een plaats geeft binnen dit lyrische genre is opmerkelijk en dat gedeelte is
dan ook de moeite waard om in zijn geheel over te nemen:
Als negerdichter neemt Arion in het geheel van de moderne negerlyriek
een eigen plaats in. Hij onderscheidt zich van de Noordamerikaanse
negerdichters door een uitgesproken bezinning op zijn Afrikaanse afkomst,
een element dat uit de negerdichtkunst van de Verenigde Staten - op een
dichter als Paul Vesey na - grotendeels verdwenen is, zoals Langston
Hughes het in een van zijn verzen zegt: ‘So long / so far away / is Africa
/ Not even memories alive’. Door hun sterke gerichtheid op het zwarte
stamland staan Arion's verzen in dit opzicht dichter bij het werk van
Spaans-Antilliaanse negerdichters als bijv. Nicolás Guillén e.a., maar
vooral Franse negerdichters als Léopold Sédar Senghor en Aimé Césaire.
Zijn vrije rijmloze Nederlandse verzen missen echter het obsederende
ritme dat vooral van de Afro-Cubaanse lyriek zo'n kenmerkend
bestanddeel uitmaakt (waarschijnlijk leent het Nederlands als taal zich
hier ook minder toe), terwijl ze ook nóch Senghor's verrassende
muzikaliteit of Césaire's surrealistische beeldenpracht en verbeten
geladenheid bezitten.
In 1987 organiseert de Universiteit van de Nederlandse Antillen een Lezingencyclus,
die aspecten van de Spaanstalige en Nederlandstalige Caribische literatuur aan de
orde wil stellen, waarbij het ‘Latein Amerika Institut’ van de Freie Universität te Berlijn
wordt vertegenwoordigd door Ineke Phaf. In haar lezing meent zij evenals Braasem
overeenkomsten te kunnen bespeuren tussen het literaire werk van Martinus en
Nicolás Guillén. Henry Habibe tracht in schriftelijke reacties aan te tonen dat Martinus,
als dichter, juist heel ver van de Cubaanse Nicolás Guillén staat. Guillén maakt
immers geen poëtische tocht door een imaginair Afrika, maar verzet zich hevig tegen
de uitbuiters van zijn eiland. De sociale en politieke spanning waarmee de poëzie
7
van de Cubaan geladen is, is in Stemmen uit Afrika ver zoek vindt de polemist.
In een recensie waarin Stemmen uit Afrika tegelijk besproken wordt met werk van
de Surinamer Trefossa, komt de jonge dichter er niet zo goed van
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af. Vergeleken met Trefossa maakt de Curaçaoënaar een vlakke en weinig
overtuigende indruk. Aldus Paul Rodenko. De bedoeling vindt hij nobel, de poëzie
niet onverdienstelijk, maar het is allemaal te waterig, te praterig en te spanningloos.
Desondanks heeft hij toch het gevoel dat de jonge dichter meer kan.
Op deze bespreking van Rodenko, waarin deze zich neerbuigend en laatdunkend
uitlaat over Stemmen uit Afrika meent Frank Martinus Arion eenentwintig jaar later
nog te moeten reageren. Dat doet hij in de hiervoor vermelde ‘Ter inleiding’ bij de
tweede druk. Hij wantrouwt gunstige kritiek, tikt de recensent op de vingers bij
negatieve beoordeling en corrigeert wanneer hij zich tekort gedaan voelt. We zouden
dan nogmaals niet direct moeten denken aan aanmatiging, als hij zegt niets te
hebben tegen een criticus die hem een zwarte Vergilius noemde, ‘[...] al is het
natuurlijk beter voor de zekerheid de zaken om te keren als er vergeleken moet
worden en Vergilius maar een blanke Arion te noemen.’ Het omkeren van de zaken,
vooral als het om de relatie blank-zwart gaat, zal vaker bij Martinus te vinden zijn.
Er zou pas echt van aanmatiging sprake zijn, wanneer het ernst was. Zo laat hij
verderop in zijn inleiding, zij het schertsend, eveneens blijken het oneens te zijn
met de al te simplistische opvatting van Homerus over de oorsprong van de kleur
van de Afrikanen. De zonnegod was immers, volgens Homerus, met zijn wagen te
dicht langs de aarde gereden, waardoor dat werelddeel zodanig verschroeid raakte
dat zelfs de bewoners niet anders dan zwartgeblakerd het incident overleefden.
Bij deze weergave van de ontvangst door de kritiek bij de eerste druk van Stemmen
uit Afrika in 1957 is ook summier de reactie verwerkt van de dichter zelf op deze
ontvangst. Men dient er wel rekening mee te houden, dat hier eenentwintig jaar later
een schrijver aan het woord is die niet veel lyriek meer heeft geproduceerd, maar
die ondertussen wel twee lijvige romans op zijn naam had staan, die niet
onbesproken waren gebleven. De voor Antilliaanse normen bewierookte auteur, die
met zijn prozawerk meer succes had geboekt en dan vooral met Dubbelspel, voelde
zich enigszins op handen gedragen. De recalcitrante houding van de persoon
Martinus als maatschappelijke figuur in het Curaçaose leven vanaf het einde van
de jaren zestig vormt een deel van de image van de kunstenaar Martinus. Hij was
in de roerige jaren de redacteur van het progressieve cultureel-maatschappelijke
tijdschrift Ruku. Hij deed en doet zeker geen poging om de publiciteitsmedia te
mijden. Waar nodig gebruikt hij zwaar geschut om in principekwesties zijn gelijk te
krijgen. Vanuit de positie van gevierde auteur kon hij met enig leedvermaak de critici
aan de kaak stellen die zich zo in zijn jeugdwerk vergist hadden. Wie Martinus leest
en kent, zou juist verbaasd hebben opgekeken indien deze tweede druk, van nog
wel jeugd-
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gedichten, zonder een kritische noot en assertief of balorig commentaar,
onaangekondigd in de boekhandels afwachtend te koop zou hebben gelegen. Er
werd van hem, al was het maar een klein beetje, vuurwerk verwacht.
Tot zover een kort overzicht van de reacties van de critici op de dichtbundel en
het weerwoord van de auteur. Dit plaatst de gedichten in een iets ruimer kader wat
verhelderend kan werken bij het lezen en bespreken van het werk.

De epische draad
Bij het bespreken van een bundel gedichten valt het meestal niet mee antwoord te
geven op de vraag: Waar gaat het over? Veelal betreft het losse, al dan niet eerder
afzonderlijk gepubliceerde gedichten, die in een bundel onder één titel uitgegeven
worden. De titel geeft dan iets weer van de tendens, de stemming in de bundel. Het
komt ook voor dat een dunne epische draad door de serie gedichten loopt, wat weer
kan dienen als middel om het geheel bij elkaar te houden. De samenhang in de
tekst verhoogt de leesbaarheid van de tekst en de leesbereidheid bij de lezer, wat
stuwend en stimulerend is voor het leesproces. Op deze wijze bevordert de
samenhang uiteindelijk mede een ongehinderde receptie en beoogde interpretatie
waardoor de kans op een positieve waardering bij of bedoelde uitwerking op de
lezer toeneemt. Samenhang komt tot stand via diverse middelen. Meestal wordt
een onderscheid gemaakt tussen samenhang in vorm, cohesie, en samenhang in
9
betekenis, coherentie. Vaak is geen duidelijke grens tussen coherentie en cohesie
te trekken. De aanwezigheid van een duidelijke epische lijn of verhaaldraad verhoogt
zeer zeker de tekstcoherentie. De cohesie, samenhang in vorm, wordt sterker
naarmate de vormelementen meer met elkaar in verband staan. Bij een thematische
bundel zal dat in principe eerder het geval zijn dan bij bijvoorbeeld een bundeling
van eerder verspreid verschenen poëzie.
In Stemmen uit Afrika is deze verhaaldraad beslist merkbaar aanwezig in de figuur
van de gids-verteller die rijen toeristen begeleidt van de kusten naar de diepe
binnenlanden. De gids is de woordvoerder in deze poëtische tekst. We kunnen hem
10
zien als de lyrische ik of het lyrisch subject. Omdat poëtische teksten doorgaans
monologisch van aard zijn, is de woordvoerder, de manifeste verteller, van
doorslaggevend belang. De betekenis van de gids wordt nog meer benadrukt als
we even stilstaan bij de introductie van de gids bij de aanvang van de bundel en bij
wat de lezer aan het eind over hem verneemt. Het verhullen of verbloemen van
gegevens wordt weleens als kenmerkend voor poëtische teksten beschouwd. Is het
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uitgangspunt daarentegen de communicatie tussen dichter en lezer, dan zou het
achterhouden van gegevens eerder gezien kunnen worden als het inbouwen van
belemmeringen of gaten in het communicatieproces. In deze bundel echter wordt
de verteller uiterst expliciet aan de lezers voorgesteld. Over de gidsfiguur, het begin
van de gebeurtenissen en het donkere woud als decor merkt Wagener op dat die
11
Dantesk aandoen. De Divina Commedia begint ook in zo'n donker woud, waarin
de dichter op het midden van de weg van zijn leven verdwaald raakt. Dit donkere
oerwoud is bij Martinus Afrika. Deze dichter neemt een groep toeristen en de lezers
mee. In het lange gedicht over Dante's bezoek aan hel, vagevuur en hemel is de
bewonderde Latijnse schrijver Vergilius een van Dante's gidsen. De gids in Stemmen
uit Afrika heeft niet als Dante de schim van de dichter Vergilius nodig om zich te
laten geleiden; hij geleidt zichzelf: ‘Hij is Dante en Vergilius tegelijk.’ In de eerste
strofe van het eerste gedicht vindt de introductie plaats van de gidsfiguur: ‘Langzaam
gaan van kusten / naar de diepe binnenlanden, / rijen van toeristen met een gids’
[gedicht I]. In gedicht II blijkt dat de gids dezelfde is als de ik. We vernemen over
zijn geboorte en zijn rol:
Uit de bijenkorf
van mijn geboorte
ben ik uitgegleden
in het eenzame woud.
als toeristen-gids.

Hij verstrekt meer details over zichzelf: ‘[...] ik was zwart.’ Dan eindigt het gedicht
met:
[...]
zingen van spirituals
en zingen ook van zuchten.
ik zong mee en werd dus dichter.
zwart-zwart.
[II]

Door het zingen (dichten) van spirituals en zuchten (treuren en verlangen), werd hij
dus als dichter geboren. In die zin wordt de dichter-gidsverhaaldraad duidelijk ‘ab
ovo’ (vanaf het ei, de geboorte in dit geval) aangeboden. De lezer krijgt een indruk
van de opvatting van de dichter ten aanzien van het ontstaan van het gedicht en
de prikkel om te komen tot poëzie. Spirituals worden doorgaans direct geassocieerd
met de onderdrukking en met de slaventijd. Dat is ook een van de redenen geweest
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dat ze in de twintigste eeuw plaats maakten voor de dynamischer gospel songs.
Sociale misstanden en het lot van de zwakkere vormen de beweegredenen of zijn
de drijfveren voor deze verteller-dichter die leiden tot het dichten. Martin Luther King
had een droom. De dichter in Stemmen uit Afrika formuleert ook een soortgelijk
ideale situatie:
[...]
Dan zullen negers niet meer
verslagen honden zijn,
wentelend in witte straten.
geen ‘underdog’, geen ‘seamy side’,
maar de herauten van het bloed
dat druppelt in hun aders.
[XXIX]

De maatschappelijke betrokkenheid wordt hier benadrukt. Op deze manier deelt de
dichter-verteller-gids iets mee over zijn opvatting over het gedicht en de dichter,
ruimer: over zijn poëtica.
De gids voert toeristen, die afkomstig zijn uit ‘witte wouden’, naar de donkere
wereld waar mensen nog belangeloos minnen en goden aanbidden. De verteller
schetst de neger als de onbedorven oermens: naïef, argeloos, weerloos, kinderlijk
tevreden en vol liefde voor alles om zich heen:
hij mint ze allemaal.
en mint zoals alleen
dit ras kan minnen.
belangeloos.
de bloem de zon de aarde
belangeloos.
nimmer doodt hij ook
het schone in de dingen
dat hij in zijn ruigheid mint.
[XIX]

De gids vraagt zich af om welke redenen de witte wereld zich heeft ingescheept
naar deze dichte wouden. Wat zou men er te zoeken hebben?
verhalen doen de ronde
dat de blanke man zijn
draai verloor en nu
de draai van negervolk wil zoeken.
[XXVIII]
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[...]
deze mensen zoeken iets, ik weet niet wat.
Want de kokospalmen zijn al kaalgeplukt,
de goede en de boze geesten,
reeds in de avondschemering gevlucht.
weldra raken ook de mijnen uitgeput.
[XXX]

De tocht voert verder de donkere binnenlanden in naar de vrouwen ‘[...] waar gij
blankheid zult ontdekken en licht’ [XXXI]. De stoet trekt langs vrouwen die moeder
zijn met eeltige ruggen, die zacht zijn voor het kind, die liefde bedrijven tussen de
dorens en met zwiepende borsten dansen op de opzwepende ritmen van de tamtam.
Dan nadert de stoet het eindpunt van de reis. Het dichte woud ligt dan achter de
bezoekers. Ze komen op plaatsen waar negers al gekleed gaan. Eenmaal uit het
woud start de verteller een spel met de schuldvraag.
Ik zei U dat de doem
van 't noodlot steeds
de negerman vervolgt
en in de binnenlanden
fluisterde ik U toe
van Cham's vervloeking.
[XLII]

Hier verwijst de verteller naar het verhaal waarin de negers afstammelingen van
Cham zouden zijn, die zijn vader bespot had. Maar wat de gids hen in de oren had
gefluisterd,
dat was een leugen
maar 'n leugen enkel
voor uw zielerust.
want als gij de vloek der wereld
en vervloeking bij deze mensen wist,
dan zoudt gij lichter varen naar
uw witte steden; wellicht U minder
schuldig voelend aan de dood...
[XLII]

Maar het is niet de bedoeling van de verteller-gids dat de blanke reiziger Afrika
zonder schuldgevoelens verlaat. Daarom fluisteren de laatste bomen van het woud:
he[r]roep de leugen, want die
zijn schuld verwerpt
draagt een groter juk.
[XLIII]

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

460
Deze omkering, waarbij de vermeende schuld van de neger op de rekening van de
blanke wordt bijgeschreven, herhaalt zich ten aanzien van de klassieke mythe waarin
de zonnegod Helios te dicht langs de aarde reed, waardoor een gedeelte van de
aarde verschroeid raakte. Door de omkering vergroot de verteller de schuld van de
12
blanke. Merkwaardig is dat het laatste gedicht de titel draagt De gids. Van de 54
gedichten hebben er 10 een titel meegekregen. Twee daarvan hebben betrekking
op de gids: Spiritual van de gids [XXV] en De gids [LIV]. Terwijl de introducerende
gedichten het hadden over de geboorte van de zwarte gids-dichter lezen we in het
slotgedicht tot twee maal toe ‘[...] lang nadat mijn ogen zijn gesloten, / in de rillende
dans des doods [...]’. De laatste regels van de bundel waarin sterk het roffelende
ritme van de tamtam doorklinkt zijn ondubbelzinnig:
[...]
stampers stampen
tamtams tammen
kalabassen klinken
nog in de rilling van mijn dood.
[LIV]

De gedichtenreeks begint met de geboorte van de dichter en eindigt met de
doodsgedachte. De lezer is dan gewaarschuwd. Deze cyclische bouw zal dan ook
doorwerken in de rest van de vorm en inhoud en bij de interpretatie betrokken
13
moeten worden. Het begin en het slot zijn uitgesproken programmatisch. Een
aanvulling vormt onder andere een uitspraak in het gedicht Spiritual van de gids:
‘ik blijf gids voor anderen, / dat zij zoeken waar ik wijs.’ Vanaf het begin tot het einde
van zijn leven zouden de zwarte tamtammen als een gids in het bestaan van de
gids doorklinken. Een link naar de auteur Martinus mag hier niet achterwege blijven.
In nagenoeg al het literaire werk van de auteur staat de zwarte en onderdrukte (de
‘underdog’ en ‘seamy side’) centraal. Ook zijn niet-literaire activiteiten zijn dikwijls
14
gericht op het zwarte doel, the black cause, de zwakkere of kwetsbare.
Daarbij neemt hij meestal de voortrekkersrol op zich. Dat hij daarbij veel tegenstand
ondervindt, schijnt hem zelden tot andere gedachten te kunnen brengen. Zowel het
zwartgerichte als het gidselement lopen als een rode draad door leven en werk van
Martinus. Het literair- en het levensprogrammatische werden door de jeugdige
dichter op de middelbare school al vrij expliciet in Stemmen uit Afrika vastgelegd.
Een sprekend voorbeeld van onbetwistbare standvastigheid aan principes.
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Invloeden
Een late uitgave van de poëtica van Aristoteles leidde tot grote belangstelling voor
de genrevoorschriften. De Italiaanse geleerde Scaliger formuleerde vlak voor deze
uitgave de eis van de ‘drie eenheden’ waar een dramaschrijver aan diende te
gehoorzamen. De tragedieschrijver zou idealiter dienen te zorgen voor eenheid van
handeling, tijd en plaats. De eerste twee waren al bij Aristoteles te vinden. Het stuk
diende een samenhangende handeling te vertonen, zich te beperken tot een bepaald
aantal uren en de handeling moest zich binnen een bepaalde ruimte af spelen. Ook
ten aanzien van de opbouw, de ontwikkeling van de gebeurtenissen op het toneel
en de tragische held waren er voorschriften vastgelegd. Het spel werd onderbroken
door recitatiefkoren, de zogeheten reien.
Schrijvers hebben vaker deze regels als raamwerk gehanteerd voor de structuur
15
van hun niet-dramatische werk. In de inleiding bij de bundel Stemmen uit Afrika is
de verwijzing naar de klassieken evident. Telkens als ze Homerus lazen moest de
jonge Martinus zo'n gedicht (zo'n ‘ding’) schrijven om zich op zijn eigen ‘roots’ te
bezinnen. Het vermelden van Vergilius in de inleiding door Martinus zelf en het
wijzen op de gids-rol die Vergilius vervult bij Dante, een rol die te vergelijken is met
die van de gids in Stemmen uit Afrika, dat is hiervoor reeds aan de orde geweest.
Het zal de lezer niet verbazen in deze context te merken dat de Aristotelische
genrevoorschriften, de ene keer meer latent en dan weer manifest, in de bundel
terug te vinden zijn. Om de doorwerking van invloeden van de antieken in de
gedichten te illustreren is het de moeite waard om hier gedicht III aan te halen en
van commentaar te voorzien. De keuze is niet helemaal willekeurig; er hadden meer
gedichten als adstructie kunnen dienen.
Eens zijn alle negers
tamtammend uitgevaren
uit hun zwart-ompaalde
negorijen.
5 hun prauwen schoten
over de rivieren,
dwalend door 't woud.
eens, maar eens is ver
en eens is langgeleden
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10 nu gaan zij als karbouwen.
mak-geslagen, lam.
beroofd van hun tam-tam
en slepen stenen aan
waar anderen bouwen.
[vet en cursief van RS]

Martinus merkt in de inleiding al op ontdekt te hebben dat hij de mantel van Vondel
niet alleen moest afleggen, maar ook verbranden. In zijn andere gedichten was hij
al eerder bij de Vijftigers langs de kantlijn gaan staan, zegt hij verder. Maar het lukt
de dichter niet, aan de conventies te ontkomen. Via een sterke onderstroom blijven
allerlei invloeden doorklinken. Aandacht voor het sonnet is bij het bespreken van
gedicht III enigszins van belang. Het sonnet, dat als lyrisch vers sedert het begin
van de dertiende eeuw in Italië beoefend werd, is door de renaissance tot een typisch
westerse dichtvorm verheven. Voor het sonnet is de strakheid van structuur
kenmerkend. Beide eigenschappen nu van het sonnet, zowel het westerse als de
strakheid ervan, zjn elementen waar de onconventioneel geaarde dichter wars van
is. Een van de kenmerken van het sonnet is dat het uit 14 regels bestaat. Een ander
element van de sonnetcode houdt in dat er een betekenisverschuiving plaats vindt
na de achtste regel, na het octaaf. Er is dan sprake van een wending, chute of volta.
Bij gedicht III zou het vermelden van het woord sonnet al paradoxaal zijn, als we
de strekking van de inleiding in gedachten hebben. De dichter durfde daar niet eens
het woord gedicht te gebruiken voor zijn uitingen - wat hier gemakshalve wel gebeurt
- maar hij sprak liever van ‘dingen’. Ze zijn te waterig en daardoor niet dicht, zoals
Rodenko ze wilde zien. Het is paradoxaal doordat de inleiding anticipeert op uitingen
(gedichten of ‘dingen’) van onconventionele aard. Het is slechts schijn. De gedichten
lijken slechts onconventioneel, door hun vrij aandoende vorm, maar zijn het vaak
niet.
Gedicht III telt om te beginnen, evenals het sonnet, toch maar 14 regels. De
betekenisverschuiving die plaats vindt tussen de achtste en de negende regel is
onmiskenbaar. De aard van de relatie tussen het octaaf en het sextet is contrastief.
Deze contrastrelatie tussen het eerste en het tweede deel is minstens viervoudig
bepaald, namelijk, chronologisch, lokaal, actioneel (wat de handeling betreft) en
structureel. We gaan ervan uit dat er hier sprake van een chute moet zijn.
De chronologische tegenstelling valt het meeste op. Begint het gedicht met de
temporele aanduiding eens, de chute wordt aangekondigd en temporeel gemarkeerd
door het woord nu. Het lokale aspect contrasteert ook. In het eerste gedeelte is de
speelruimte het woud en in het tweede gedeelte
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waar anderen bouwen. We moeten wederom met Aristotelische eenheden rekening
houden. De tegenstelling ten aanzien van de handeling blijkt, hoe anders, uit de
werkwoorden of daarvan afgeleide vormen. Tamtammend en dwalend zijn twee
adverbiaal gebruikte onvoltooide deelwoorden. Deze drukken het momentane (het
gebeurt nu) en het actieve uit. Het muziek maken en dwalen kunnen niet anders
zijn dan verwijzingen naar de expressieve, mentale en fysieke vrijheid. De
werkwoordelijke combinaties zijn uitgevaren [r 1,2] en schoten [r 5] benadrukken
nogmaals het actieve en de bedrijvigheid. Daartegenover zien we in de laatste strofe
de adverbiale vormen, makgeslagen en beroofd, die afgeleid zijn van voltooide
deelwoorden die hier een passief aspect hebben. Het verwisselen van het passievere
zijn [r 1] en het actievere gaan [r 10] is ook opmerkelijk.
Structureel contrastief is dat dit sonnet-achtig gedicht met zijn veertien regels een
(er lijkt hier wel opzet in het spel te zijn) zeer onregelmatige strofebouw heeft: 4,3,2,5;
onregelmatig zowel in aantal versregels als in rangschikking. Zoals het een sonnet
betaamt, is er hier ook sprake van een chute en wel in het midden van de steeds
centraler lijkende derde strofe. Deze verschuiving, die hier van contrastieve aard
blijkt, vormt een haast dwingend onderdeel van de sonnetconventie. Het
tegenstellend voegwoord maar kondigt de tegenstellende relatie aan tussen het
octaaf en het sextet. Doordat het omklappen van de betekenis juist midden in het
centrum van deze derde strofe plaats vindt, krijgt deze een scharnier- of asfunctie.
Vanuit verteltechnisch standpunt wordt de positie en de functie van de derde strofe
nogmaals benadrukt. De chronologische verhaallijn wordt tijdelijk onderbroken door
deze strofe wegens het aforistische karakter van de inhoud ervan. Deze twee
versregels zijn ondubbelzinnig narratief-discontinu. Ze staan buiten het verloop van
de gebeurtenissen (de handeling) plaats en tijd van het gedicht. Ze vallen inhoudelijk
buiten de event line. Opvallend is wel dat ze, refererend aan het allereerste woord
eens, verklaren dat eens ver (plaats) en langgeleden (tijd) is. Een reden om aan te
nemen dat de ommekeer precies tussen de achtste en de negende regel valt, is het
feit dat het woord ver [r 8] (plaatsaanduiding) verwijst naar het woord naar [r 14]
(plaatsaanduiding) en dat het woord langgeleden [r 9] (tijdsaanduiding) terugwijst
naar het woord Eens [r1] (tijdsaanduiding). De verwijzing geschiedt niet parallel,
maar eerder ‘chiastisch’. Op deze wijze is er sprake van een eindeloos spel met
contrasten en een zich steeds repeterend spel met elementen en de eenheden op
microniveau.
Het zou geen verbazing wekken als zou blijken, dat wat er zich afspeelt op
microniveau binnen de gedichten, terug te vinden is in de hele bundel op een wat
hoger plan. Prosodisch zeer kenmerkend, en dat geldt voor de hele bundel, is het
uiterst sterk ritmische van de overwegend antimetrische
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of metrisch alternerende versregels. Telkens is door de dichter voor het meest
functionele en effectieve gekozen: inhoud en vorm blijken dan nauwkeurig op elkaar
afgestemd.
De tamtammen zorgen voor het antimetrische van de eerste strofe. Het gebruik
verder in de bundel van het woord tamboe-geroffel (tamboe is het Papiamentu-woord
voor trommel) [gedichten L:8 en LI:8] kan een toespeling zijn op de polyritmische
aard van de Antilliaanse tambú-dans. Het gedragen jambische en trocheïsche
metrum van de tweede strofe benadrukt de vredigheid van de vrijheid en de rust
van de natuur: //hun prau/wen scho/ten o/ver/ de/ ri vie/ren,// dwa lend/ door het/
woud//. De elisie 't wijst er duidelijk op dat bewust een goedlopend metrum is
nagestreefd: de metrische regelmaat is geen toeval. Let wel dat in andere gedichten
bij deze herdruk de archaïsch aandoende samentrekkingen zijn opgeheven. In de
laatste strofe [regels 11, 12 en 13] wordt de verslagenheid onderstreept. De centrale
strofe krijgt iets plechtstatigs door het wisselende metrum: //eens, maar/ eens is/
ver/(trocheïsch) /en eens/ is lang/ ge le/ den// (jambisch). De prosodische
mogelijkheden worden succesvol gehanteerd. Er is ook gelet op de klankwerking.
De volgende voorbeelden illustreren dit. In de eerste strofe overheerst de a-klank:
tamtammend, uitgevaren en zwart-ompaalde. Het fonetische verschil tussen de
klanken /a/ en /aa/ kan hier verwaarloosd worden. De herhaling van deze klank is
te vinden in de laatste strofe: gaan, karbouwen makgeslagen, lam, tam-tam, aan,
waar en anderen. De combinaties van de ou- en de a-klank staan op een opvallende
plaats, namelijk aan het begin en het eind van de laatste strofe:
nu gaan zij als karbouwen
mak-geslagen, lam.
beroofd van hun tam-tam
en slepen stenen aan
waar anderen bouwen.

Deze twee regels tonen parallellie in de klankstructuur: /nu gaan zij als
karbouwen./(structuur: /a/a/ou/) waar anderen bouwen./(structuur: /a/a/ou/). De
symmetrie wordt vollediger als we constateren dat de twee rijmwoorden: karbouwen
en bouwen ook wat het eindrijm betreft in omarmende positie staan ten opzichte
van de woorden met een a-klank. De combinaties in eindpositie: lam, tam-tam en
aan in respectievelijk de regels 11, 12 en 13 suggereren een vorm van eindrijm.
Eindrijm is in deze formeel niet-conventionele bundel in principe niet aan de orde.
Als we ook nog vaststellen dat de tweede strofe de ou-klank bevat, kan
geconcludeerd worden dat er zelfs op het fonetische niveau eenheid is. De strofe
die hier wederom een bijzondere positie inneemt, is de derde strofe: hier komt geen
ou-klank voor, maar wel de e-klank.
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Dat de a-klank in het centrale deel plaats moet maken voor de e-klank en dat het
verschil tussen de /a/ en de /aa/ wegvalt, kan op toeval berusten of te maken hebben
met het bewust doorbreken van het verwachte patroon. Ten aanzien van de
klankwerking volgt een korte excurs.
Een tweede-taalgebruiker is erg gespitst op de fonetische realisatie van de klanken
in de tweede taal. Dit geldt ook voor de Antilliaan die van het Nederlands gebruik
maakt. In het Papiamentu ontbreken zowel de korte als de lange a-klank. Het
onderscheid tussen bijvoorbeeld de klanken /a/ (zoals in bal) en de /aa/ (zoals in
baal) of de /ee/ (zoals in veel) en de /i/ (zoals in vil) vormt voor de Papiamentu
sprekende Antilliaan een moeilijkheid. Het kunnen uitspreken van dit verschil (denkt
‘men’) zegt iets over de beheersing van de prestigetaal het Nederlands. Dit
onderscheid groeit uit tot een oordeelbepalend selectiecriterium. Het feit dat
afwijkende uitspraak van woordklank, -accent of toon van betekenis kan zijn voor
herkenning en selectie is al heel oud. Zo was sjibbolet, volgens het bijbelse verhaal,
het woord dat de Efraïmieten als sibbolet uitspraken, waardoor ze kenbaar werden
als vijanden van de Gileadieten. Het woord krijgt daardoor de waarde van een
wachtwoord. De tekst van de beroemde bijbelpassage luidt als volgt:
En telkens als Efraïmitische vluchtelingen vroegen om de rivier over te
mogen, zeiden de mannen van Gilead: ‘Ben je Efraïmiet?’ Als hij dan
antwoordde van neen, zeiden ze: ‘Zeg eens, “sjibbolet”.’ Sprak hij het
woord verkeerd uit en zei hij ‘sibbolet’, dan grepen ze hem vast en
doodden hem bij de oversteekplaats van de Jordaan. Zo vonden toen
16
tweeënveertigduizend mannen van Efraïm de dood.
Het genoemde klankonderscheid (/a/ /aa/ /ee/ /i/) toont overeenkomst met het
onderscheid (/s/ /sj/) in sjibbolet. Vergelijkbaar met het woord Sjibbolet hebben we
hier ook te maken met een herkenningsteken. Eveneens is er hier sprake van een
wachtwoordfunctie (op herkenning of niet-herkenning volgt de selectieve reactie,
met in de bijbel zelfs mortale consequenties). Nu eenmaal dit tekstgedeelte volledig
is geciteerd, zou het jammer zijn de lezer niet te wijzen op het volgende toeval.
Martinus noemt zich Arion naar zijn vader en naar de gelijknamige Griekse dichter
en zanger uit de 7e eeuw voor Christus. Daarnaast blijkt hij ook nog Efraim te heten.
Zijn volledige naam luidt: Frank Efraim Martinus. Als ‘Efraïmiet’ wordt het sjibbolet
dan helemaal van ‘vitaal’ belang.
Dat Martinus uiterst alert is ten aanzien van klanken en ook ‘sjibboletwaarde’
toekent aan de uitspraak van de e-klank mag blijken uit een recente publikatie onder
17
de titel: ‘De korte e van Cola Debrot en de harmonie van mentaliteit en taar’. Het
sjibbolet-teken is veel meer dan alleen een
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criterium voor de beheersingsgraad van de taal. Het is ook vervlochten met de
identiteitsproblematiek; het staat in verband met innerlijke bevrijding. Dit mag blijken
uit wat Martinus hierover schrijft in het artikel:
Dat mijn illustere vriend Debrot evenwel ook problemen met de lange ‘ee’
had, een literator die een overtuigende - voor mij winnende polemiek had gevoerd met niemand minder dan Knuvelder van wie ik vier of vijf
delen uit het hoofd ken. Djizus. Heel eenvoudig gezegd betekende zijn
probleem met de lange ‘ee’ tenslotte dat hij de taal van de meester nog
niet machtig was, dat hij zich dus nog niet bevrijd had. Zoals ik voor mijzelf
18
hoopte.
Terugkerend naar het gedicht kan worden opgemerkt, dat niet alleen de functie van
de e-klank in de centrale strofe op deze wijze extra nadruk krijgt, maar dat ook de
betekenis van het woord bevrijding een dimensie erbij krijgt. Dit gedicht gaat over
de vrijheid van ‘eens’ en ‘daar’. De waargenomen klankpatronen zullen waarschijnlijk
niet op toeval berusten. De klankwerking draagt blijkens het voorafgaande ook
cohesief bij. Dus zowel narratief, prosodisch, inhoudelijk als ten aanzien van bouw
en lokatie is deze centrale strofe gemarkeerd.
Door deze heel subtiele wisselwerking tussen structurele, inhoudelijke en
referentiële componenten kan er sprake zijn van een sterke samenhang tussen
vorm en inhoud ofwel een hoge tekstcohesie en -coherentie.

Nioka versus Njoka
Teksten, ook literaire teksten, berusten voor een deel op literaire en taalconventies
en ze staan onder invloed van andere teksten. Er is steeds sprake van intertekstuele
relaties. Zo is hiervoor vluchtig gewezen op referenties aan de antieken en de
negro-spirituals. Ook de bijbel vormt een brontekst. Zo zien we signalen van
referentialiteit in enkele namen als: Cham [p 12 en 50], Kaïn [p 60], Adam en Eva
[p 21], Pilatus [p 20] en Noë [p 12]. Verder treffen we verspreid aan: Christus,
Schepper, Maker, Het Woord en nog meer. Ook bijbelse citaten met toevoeging of
weglating vervullen een verwijzende functie: ‘Zwarte Engelen zullen nederdalen’ [p
44], ‘Het Woord zal tronen op de morgen.’ [p 44], ‘... het Glimlachende Woord’ [p
44], ‘Laat de kleinen tot mij komen.’ [p 49], ‘... kalven van bedrog van goed.’ [p 57].
Naast verwijzingen naar de ‘oude wereld’: d'oer [p 21], de oermens [p 29], Etrusken,
Nubiërs, dodenmaskers [p 34] en piramiden, zijn er ook referenties aan de ‘nieuwere
wereld’: Europa [p 61] en Amerika [p 37], wolkenkrabber [p 33] en de Mississippi [p
19
53]. De invloed van en de verwijzing naar een enkele tekst die zelden of nooit
vermeld wordt, zou hier tenslotte nog aandacht kunnen krijgen.
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De jonge auteur Martinus zou pas in 1975 voor het eerst voet op Afrikaanse bodem
zetten; Afrika is het continent waar hij naar zijn ‘roots’ zou zoeken. Hij kan op het
moment dat zijn eerste dichtbundel ontstaat (1957) waarschijnlijk moeilijk van binnen
uit schrijven. In de bundel, die uiteraard niet als een geografische of etnografische
verhandeling gezien mag worden, zijn de verwijzingen naar Afrika volgens stereotiepe
situaties en prototypische concepten (in de zin van algemeen bekend). Als we het
over Afrika hebben, denken we meteen aan apen en leeuwen, hete
klimaatomstandigheden, oerwouden, hutten, donkere mensen, die volgens vaste
patronen leven en denken enzovoorts. In dit geval een beeld, al dan niet reëel,
waarin het exotische overheerst. Een dergelijke complexe voorstelling in ons
bewustzijn, een agglomeraat van beelden, geluiden, bewegingen, verwachte
handelwijze en denkbeelden aangevuld met ervaringen, emoties, attitudes en
20
misschien nog meer kunnen we een frame noemen. Dit frame wordt hier
opgeroepen, getriggered, door het woord Afrika, dat reeds in de titel voorkomt. Blijft
de auteur met zijn attribuut- en situatiekeuze binnen dit bekende frame dan blijft
alles vertrouwd en ongecompliceerd. De oorspronkelijkheid lijdt er echter onder,
wat bij het kunstwerk weer tot artistiek waardeverlies leidt. Dit is misschien een
verklaring voor reacties van critici waarin woorden als simpel, ongecompliceerd en
primitief voorkomen. Deze stereotiepen dienen om de verhaalsfeer te scheppen.
Dit geldt voor zowel vermeldingen over de flora, de fauna, het panorama, de locaties
21
en de attributen.
Het bepalen van de lokale sfeer door middel van eigennamen van personen is in
het tweede gedeelte van de bundel te vinden. Tantanawa en Jacoubo komen
22
dansend en zingend op in de gedichten XXXV en XXIV. De beschreven
feestvreugde vormt deel van hun huwelijksceremonie; Tantanawa is immers maagd
bevonden. In het gedicht daarop danst Lailila aanhoudend onder onafgebroken
aansporingen van de dichter-verteller. Zij danst, opgezweept door de tamtam en
aangevuurd door het lyrische ik, de maagdendans, de maandans en waar ze maar
om dansen kan. Ze moet dansen ‘... totdat de maan weer schittert/ in de zon, zich
spiegelt in de glans/ van je betraande huid, totdat in trance/ en hete dans en lied
vergaat 's wereld/ woest en ongetemd geluid./ dans Lailila, dans: dans Lailila ...
dans.//’. Wie zou de cadans en het ritme van de tambú en het refreinkarakter van
de parallelle syntactische patronen niet herkennen als hij ooit zo'n dans- en
muzieksessie heeft meegemaakt. Na dit wervelende opkomen van Lailila, dat duidelijk
de lokale, bruisende en meeslepende Afrikaanse sfeer bepaalt, is het opvallend
hoe stil en meditatief ingetogen de Nioka-gedichten zijn. Voor we vervolgen is het
noodzakelijk wat achtergronden over de Nioka-figuur te verschaffen.
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De Curaçaose schooljeugd las bij het voortgezet leesonderwijs op de lagere school
uit de serie Van 't jonge leven. Een serie leesboeken voor de Roomse jeugd van
de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg. Men houde voor ogen dat de
Fraters van Tilburg en de Broeders van Dongen het katholieke onderwijs voor
jongens op Curaçao verzorgden. In deze serie verscheen een leesboekje van de
hand van M.C. Versteeg met de titel ‘Vlugge Slang, Missieverhaal Midden-Afrika’.
Het voorwoord vermeldt: ‘Een missieboekje voor de jeugd zal 't best ontstaan door
23
samenwerking van Missionaris en Onderwijzer. Zo is dit boekje er gekomen.’ De
auteur koos voor dit boekje ‘... de neger, omdat deze door kleur voor onze jeugdige
lezers wel 't sprekendste en meest geliefde type is der Missielanden.’ Als missionaris
24
contrasteert daarbij het scherpst in kleur de Witte Pater. In Afrika zijn beide te
vinden. Het verhaal speelt zich af in de Witte Pater-Missie in Oeganda. Om de
tekstgegevens verantwoord te houden werden zowel medekloosterlingen als een
etnoloog benaderd. Achterin was ook een verklarende woorden- en namenlijst
toegevoegd. Als het boek begint wordt de hoofdfiguur geïntroduceerd:
Toen hij nog heel klein was, kon hij al gauw kruipen. Hij kroop al de hoeken
van de negerhut rond. ‘'t Is net een slang,’ zei zijn moeder eens. En toen
zei zijn vader ‘Dan heet hij ook slang, vlugge slang, Njoka.’
Njoka is de eerste die de blanke pater en de zwarte katechist tegenkomt. Hun komst
leidt tot grote consternatie in het rustige negerdorp. De blanke missionaris verbindt
een wond aan Njoka's been. Hij is de missionaris erg dankbaar voor de verzorging.
Als Njoka uiteindelijk op de missieschool terecht komt, lijkt alles goed. Al gauw
echter wordt hij weggelokt met een vooraanstaand baantje als geitenhoeder van
het opperhoofd. De builenpest breekt een jaar later uit in het dorp. Njoka is een van
de laatste overlevenden en hij kruipt, ‘hij was geen vlugge slang meer’ naar de
missiepost in Toera. Njoka sterft bij de pater in het ziekenhuis, maar niet zonder
eerst gedoopt te worden. De pater is blij dat hij toch nog gered is.
Tot zover het verhaal van Njoka waar weken en soms maanden lang klassikaal
uit gelezen werd. De belevenissen van het ondeugende jongetje vormden een deel
van het dagelijkse schoolleven. Het ging immers over het exotische en avontuurlijke,
ver gelegen land Afrika, dat op zich al tot de verbeelding sprak. Bovendien valt niet
te ontkennen dat het een spannend verhaal was. Niet alleen de tekst sprak tot de
25
verbeelding van de kinderen maar zeer zeker ook de prachtige illustraties. De rol
van de toegewijde vertellers, blanke fraters in witte habijten en blanke leerkrachten
die contrasteerden met de klas waarvan de kleine donkere kinderkopjes strak een
kant uit gericht stonden, mag stellig niet uitgevlakt worden. De meeste leerlingen
uit die tijd kennen nog de verhalen of misschien de hoofd-
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en enkele bijfiguren uit de boekjes van deze serie; zo ook de auteur Martinus.
Over tekstgedeelten die nu paternalistisch, neerbuigend en zelfs discriminerend
aandoen, zeker waar het de levensbeschouwing aangaat, werd toentertijd met snelle
gretige kinderogen vluchtig heen gelezen. Zo richt de verteller zich tot de lezertjes
en spreekt ze toe:
Njoka en de andere negerjongetjes leerden niets. Vader en moeder leren
ze ook niets. Ja, iets leren ze wel; maar 't is niet veel goeds: ze leren
stelen, liegen, vechten, schelden en nog meer boze dingen net als hier
de stoute straatbengels.
De negers hebben ook geen kerk. Ze bidden nooit. Njoka bad ook nooit.
's Morgens kwam hij van zijn matje, en dadelijk keek hij, of er iets te eten
was. Zo doet een hondje ook. Aan bidden dacht hij niet. Zijn vader en zijn
27
moeder deden dat ook niet.
We kunnen het Njoka-verhaal met de figuur van Njoka met de bijbehorende
gevoelens van gelovig vs. ongelovig, goed vs. slecht, slim vs. dom, blank vs. zwart,
Europa tegenover Afrika, steden vs. dorpen en de bijbehorende sfeer en gevoelens
28
als een complex geheel beschouwen dat we dan eveneens frame kunnen noemen.
Het frame kan nu het etiket (let op de spelling) Njoka opgeplakt krijgen. Het
trigger-woord is nu (let weer op de spelling) Nioka, dat nu voor een exoforische of
29
tekstexterne verwijzing zorgt. De naam Nioka roep het frame Njoka op.
Verondersteld kan worden dat de auteur het boek niet bij de hand had bij het
schrijven. Dat zou het verschil in spelling eenvoudig verklaren.
Het frame waar hier naar verwezen wordt is niet zo universeel. Er is eerder sprake
van een individueel frame of misschien zelfs een auctoriaal frame. Het frame van
de verteller hoeft niet het frame van de schrijver Martinus te dekken. Om de sereniteit
en de rest van de sfeer van de twee Niokagedichten te kunnen plaatsen lijkt het
voor de lezer essentieel om voorkennis te hebben van het frame Njoka.
De tekst van het gedicht moet onthullen welke elementen van het frame
geactiveerd dienen te worden. Waar de tekst hierover geen uitsluitsel geeft, vult de
lezer zelf standaardwaarden in uit universelere frames. Het gebrek aan
gemeenschappelijke voorkennis kan leiden tot gebrekkige, andere of
misinterpretaties.

XL
Nog aanschouwt ons oog
een blik van het dieper woud:
Nioka zit en tuurt in
een lelie-vol moeras.
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5 een engel waakt met hem
en streelt door de korrels
van zijn kroezig haar.
maar laag-sluipend als
de hagedis, geruisloos
10 varend in de donzigheid
van gras, waakt aan
de overkant de dood.
Nioka bouwt zijn werelden
van dapper-zijn en moedig
15 eervol-sterven.
Nioka wil zo weinig.
maar de dood der geest
in witte steden,
schuifelt nader in 't gras.
20 alsof vóór zijn geboorte,
voor elke Nioka's geboorte,
zijn geest verkocht is
aan het noodlot van zijn ras.

Argeloos zit Nioka te turen in een lelie-vol moeras, terwijl hij waakt streelt een engel
die met hem mee waakt hem door het kroeshaar. In zijn naïeve wereld is dapper-zijn
en eervol sterven groot goed. Nioka wil zo weinig. Elementen die duidelijk naar het
frame Njoka verwijzen zijn: de engel, de bedreiging van de blanke en het dreigende
geschuifel in het gras (Njoka betekent slang en werd Njoka niet door een slang
gebeten in het verhaal?). In de laatste strofe wordt de naam Nioka symbolisch
gebruikt voor de zwarte in het algemeen. Voor zijn geboorte schijnt zijn geest
verkocht te zijn aan het noodlot van zijn ras.
Het volgende gedicht in de bundel, nummer XLI is eveneens contemplatief van
aard. Er zijn duidelijke verwijzingen naar de bijbel. Het begint ook met ‘laat de kleinen
tot mij komen./ ergens staat dit woord geschreven.’ De plaats van Nioka in dit gedicht
is nog bescheidener. Zijn rol is slechts symbolisch en in zekere mate afhankelijk
van het vorig gedicht. De verteller zegt verwijtend in de vierde strofe:
[...]
hoe kunt gij - mijn stem
beweent uw daad - die dit Woord
zo kent: Laat de kleinen tot mij komen:
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zo wreed van vluchten voor
de kinderogen van Nioka dromen?

De laatste strofe is eveneens verwijtend van aard. Naast het bekende motief van
de zwarte madonna kennen we ook dat van de zwarte engelen. In de
Zuidamerikaanse kunst komt het thema van de zwarte engel frequent voor. Erg
populair is het gedicht Píntame angelitos negros van Eloy Blanco, waarin de schilder
wordt gesmeekt ook zwarte engelen te schilderen. Zeer waarschijnlijk is deze strofe
30
een verwijzing daarnaar. Wie de ontroerende Spaanse tekst kent of de typisch
Zuidamerikaanse dramatische voordracht hiervan heeft meegemaakt, zal de strekking
van die strofe een extra dimensie toekennen:
[...]
Hoe kunt gij, die het Woord zo kent,
immerdoor de engelen in blanke
kleuren blijven schilderen?

Het derde en laatste gedicht waar Nioka in voorkomt is gedicht LI. De reis loopt ten
einde. De roffelende trommels roepen niet op tot strijd, maar roepen op tot ‘hete
dans’. Ineens komen de vier Afrikaanse eigennamen alle vier samen in één strofe
terug. De verteller laat hier enkele lijnen bij elkaar komen. De lezer wordt geholpen
bij het leggen van verbanden. Door hier expliciet tekstinterne relaties te tonen werkt
de verteller naar een hoger tekstcoherentie toe.
[...]
Lailila dans het lied der maan
Tantanawa dans het lied van vreugde.
Jacoubo dans het lied van dankbaarheid.
Nioka dans het lied van onverschrokkenheid.

Het dansen is zeer positief gericht. Het gaat hier om vruchtbaarheid, vreugde,
dankbaarheid en onverschrokkenheid. Het doel is om de goden gunstig te stemmen,
zodat de blanke toeristen verzekerd kunnen zijn van een behouden vaart:
[...]
en hun goden die door bomen
en uit beddingen van waters loeren
worden zacht en vriendelijk gestemd,
en schenken u behouden vaart.
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Slot
De ontvangst door de kritiek van de jonge dichter is zeker niet negatief te noemen.
Bij de meeste critici vallen de gedichten op doordat ze afwijken van de traditionele
dichtvorm. Niet iedereen weet daar goed raad mee. De bundel vertoont eenheid,
omdat er sprake is van een duidelijke structuur. De inhoud is ook vreemd aan de
Nederlandse situatie van die tijd. De bundel past ook moeilijk binnen de Nederlandse
literaire stromingen. Een enkele criticus tracht Stemmen uit Afrika te plaatsen in de
negerpoëzie van de Amerikaanse en Caribische literatuur. Het laatste woord is daar
waarschijnlijk nog niet over gezegd.
De reis door Afrika en de persoon van de verteller-gids zorgen voor een lijn die
de gedichten aan elkaar verbindt. De verwijzingen binnen de micro-, de macrotekst
en de exoforische referenties aan universele en auctoriale frames zorgen voor een
hoge tekstcoherentie en -cohesie zowel binnen de gedichten als voor de eenheid
van de bundel zelf. Gedicht III, XXXIV, XXXV, de Nioka-gedichten [XL, XLI en LI],
het eerste [I] en het laatste [LIV] gedicht en de spirituals illustreren dit streven naar
tekstsamenhang. De bundel laat zich dan ook vlot lezen op het eenvoudigste niveau.
De stijl met de herhalingen versterkt dit gevoel. De lezer die frame-velden met de
verteller-dichter gemeen heeft, dus over bepaalde voorkennis beschikt, kan de
bundel op een ander niveau lezen, interpreteren en waarderen. Verschillen in
interpretatie zijn te herleiden tot verschillende frames bij lezers. De interpretatieve
diversiteit viel al op bij de critici. Als we van de adverbialen waterig en praterig de
eerste ontdoen van de negatieve geladenheid blijft helderheid over. De gedichten
lijken op het eerste gezicht vrij transparant en eenduidig van inhoud en formeel
onconventioneel. Ondanks minieme oneffenheden blijkt dat elk gedicht hecht in
elkaar steekt en steeds bijdraagt tot samenhang van de bundel in zijn geheel.
Stemmen uit Afrika is een bundel die programmatische en poëticale elementen
bevat, die later zowel in het werk als leven van de auteur tot gids zouden dienen.
Er is sprake van een bijzondere prestatie van de toen jeugdige dichter Martinus
31
Arion. Betreurenswaardig is dat na Stemmen uit Afrika nagenoeg geen poëzie
meer van de hand van deze auteur is verschenen.
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1958 te Curaçao.
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Eloy Blanco, Andrés, ‘Píntame angelitos negros’ (paint me little black angels)
in: Venture Young, Ann, ed., The images of black women in 20th century.
Washington 1987.
Luxemburg, Jan e.a., Over literatuur, Muiderberg 1990.
Renkema, Jan, Tekst en Uitleg. Een inleiding in de tekstwetenschap, Dordrecht
1987.
Rodenko, Paul, ‘Poëzie bij de donkere oorsprong’, N.R.C., 31 januari 1959.
Severing, Ronnie, ‘Bewolkt Bestaan; enkele opmerkingen over de structuur’,
in: Alex Reinders en Frank Martinus (red.), De eenheid van het kristal, Cola
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Eindnoten:
1 Weekend Pelgrimage van Tip Marugg (jrg 1, nr 4 en jrg 2, nr 1/2 1957) en Gedichten aan de
baai en elders van Alette Beaujon (jrg 2, nrs 3 en 4, 1957) zijn hier twee voorbeelden van.
2 Frank Martinus Arion, Stemmen uit Afrika, Rotterdam 1978, Uitgeverij Flamboyant/P, Antilliaanse
bibliotheek/Biblioteka Antiyano. Telkens als er in het vervolg verwezen wordt naar Stemmen uit
Afrika wordt deze uitgave bedoeld.
3 Hans Warren, Exotische poëzie van ver en heel dichtbij, Amersfoortse Courant van 11 januari
1958.
4 Hans van Straten, Negerdichter Arion vond Afrika in Nederland, Het Vrije Volk, 15 februari 1958.
5 W. Wagener, Antilliaans dichter droomt van een verloren paradijs. Het probleem van de neger
gevoelig verwoord, Rotterdams Nieuwsblad, 15 maart 1958.
6 W.A. Braasem, In Nederlands geschreven bundels met moderne negerdichten, Het Vaderland,
23 augustus 1958. Ook afgedrukt in Beurs- en Nieuwsberichten, 9 september 1958 te Curaçao.
7 Ineke Phaf, Overeenkomsten tussen het literaire werk van Frank Martinus Arion en Nicolás
Guillén, Willemstad 22 februari 1987. Lezing als paper uitgegeven door de Universiteit van de
Nederlandse Antillen. Henry Habibe reageert met een tegenstuk dat hij onder het gehoor
verspreidt: Martinus Arion naast Guillén: een misverstand. Vermoedelijk is dit stuk identiek aan
het ingezonden stuk dat vlak daarna in de Amigoe geplaatst is door Habibe. Omdat het
kranteartikel niet direct voor handen blijkt, is vergelijking momenteel niet mogelijk. Als vervolg
hierop schrijft Habibe Martinus Arion en Guillén: verschillen (2), Amigoe van 21 maart 1987.
8 Paul Rodenko, Poëzie bij de donkere oorsprong, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31 januari
1959. Het literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen vermeldt waarschijnlijk abusievelijk
31 januari 1957. Ook het Letterkundig Museum noteert 1959.
9 Zie J. Renkema, Tekst en Uitleg. Een inleiding in de tekstwetenschap, Dordrecht 1987, p. 295.
In voetnoot 29 op dezelfde pagina wijst hij op omschrijvingsvarianten.
10 Zie J. van Luxemburg e.a., Over literatuur, Muiderberg 1990 p. 79 e.v.
11 Wagener 1958.
12 Jos de Roo werkt het element van de omkering verder uit in het artikel Vurig zwarte kolen op
blanke hoofden dat opgenomen is in Jos de Roo, Antilliaans literair logboek, 1980.
13 Cola Debrot is bij de publikatie van deze dichtbundel betrokken geweest. Voor de aanvankelijke
titel Poëtische tocht door Afrika gaf hij het alternatief Stemmen uit Afrika wat de dichter een
fantastische oplossing vond (vgl. de inleiding). In hoeverre Debrot bemoeienis heeft gehad met
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de inhoud en structuur is moeilijk na te gaan. Opvallend is hier wel de bij Debrot ook de vinden
cyclische bouw met de aanwezigheid van de uitersten: leven en dood aan het begin en eind van
het werk (zie R. Severing, Bewolkt Bestaan; enkele opmerkingen over de structuur, Curaçao
1988). De parlando-stijl (Rodenko heeft het over praterig en waterig) en het lyrisch subject in
de vorm van een reizende, zullen Debrot ook niet vreemd zijn voorgekomen. Hij heeft het ontstaan
van Nijhoffs Awater van dichtbij meegemaakt.
Martinus verzorgde een bibliografie van het Papiamentu. Zijn redacteurschap van Ruku, het
woord heeft betrekking op kleurstof, is reeds ter sprake geweest. Als coördinator van het landelijke
talenbureau van de Antillen (Instituto Lingwístiko Antiano) is hij beroepshalve stimulator van
studie, promotie en standaardisatie van het Papiamentu en het Afrikaans-eigene van de cultuur.
Voorpublicaties anticiperen op een dissertatie waarin aangetoond moet worden dat Nederlandse
volksliederen van Afrikaanse oorsprong zijn. Hij is voorvechter, stichter en leider van de enige
basisschool in het Papiamentu. Zijn wens om de Antillen meer met de rug naar Europa en het
gezicht meer naar het Caribische gebied gericht te zien blijkt herhaaldelijk uit uitspraken in de
media. Hij is erg betrokken bij culturele activiteiten in de regio. Hij is nauw betrokken bij de
beweging Removal of language barriers in the Caribean. De oprichting van een politieke partij
was een volgende idealistische poging waar hij weer gids voor anderen wilde zijn.
De roman Dubbelspel van Frank Martinus Arion zelf is hier een voorbeeld van. Tijd: het verhaal
duurt even lang als het dominospel. Plaats: alles speelt zich af onder de boom aan de dominotafel.
Handeling: het boek loopt over van dubbelspelvariaties.
Er is hier geciteerd uit de Willibrord vertaling van 1981: Rechters 12-5:7.
Frank Martinus Arion 1989.
Op. cit. p. 146-147. De cursiveringen zijn van Martinus zelf.
Voor invloeden die de jonge Martinus al zou hebben ondergaan en de inpassing van zijn poëzie
in de Antilliaanse, Nederlandse en Caribische literaire stromingen, kan verwezen worden naar:
Jos de Roo (1980), Wim Rutgers (1986), Ineke Phaf (1987) en Henry Habibe (1987a; b).
Om de voorkennis waarover de lezer beschikt aan te duiden worden in de literatuur van diverse
wetenschappen verschillende termen door elkaar gebruikt zoals frame, schema, scenario en
script. In Renkema (1987:253-269) wordt ordening in de terminologie aangebracht, zodat de
verscheidene aspecten van de voorkennis belicht kunnen worden. In dit artikel wordt met frame
ongenuanceerd de gehele voorkennis aangeduid.
Ter illustratie zijn hier wat vermeldingen genoteerd. De lijst is niet volledig. Flora: kokosnoten,
palmen enz. Fauna: chimpansees, krokodillen, leeuwen, olifanten, nijlpaarden, herten, karbouwen,
gorilla's, mieren, hagedissen, houtwormen enz. Panorama: ravijnen, wouden, rivieren, moerassen,
watervallen, rivierbeddingen, woestenij enz. Lokaties: Casamanca in de Senegal, Soenda, Congo
enz. Attributen en zaken: prauwen, tamtams, fakkels en flambouwen, spiegels en kralen,
negorijen, tempels, karavaans, fetisj, cassave, maïs en kallabassen enz.
Gedicht XXXV staat voor gedicht XXXIV afgedrukt. Niet de gedichten staan waarschijnlijk in de
verkeerde volgorde maar de nummers. Deze veronderstelling krijgt steun in de volgorde
aangehouden in de tijdschriftpublicatie. In de laatste regel van het Tantanawa-gedicht is
‘onbetreden duister’ in ‘onbestreden duister’ veranderd. In de gauwigheid telt de lezer die beide
uitgaven vergelijkt trouwens zo'n 41 wijzigingen in de tekst. Daarbij zijn ook spelfouten en andere
onnauwkeurigheden in redactie en lay out te vinden. Ook bij de gedichten XXIII en XXII, XXI en
XX zijn verwisselingen opgetreden.
Hier wordt uit het voorwoord van de zevende druk van 1953 aangehaald.
Hier wordt de orde van de Witte Paters mee bedoeld. In het boekje heeft de missionaris een wit
habijt, een tropenhelm en lange baard van gelijke kleur.
Vergrotingen van deze tekeningen waren opgenomen in de tentoonstelling ‘Wit over Zwart’ van
de Curaçaoënaars Norman de Palm en Felix de Rooy, die in het Tropenmuseum Amsterdam
werd gehouden in 1990.
De auteur bevestigde in een gesprek in december 1988 dat hij dit boekje op school gelezen
had.
Op. cit. pag 8 en 9. ‘... net als hier de stoute straatbengels. Het woord hier verraadt het fysisch
perspectief van de verteller. Waarschijnlijk verwijst hier naar Nederland. Ook zijn psychisch
perspectief geeft hij prijs; hij vertelt vanuit het zeer subjectieve Nederlandse, Rooms-katholieke
standpunt, van de jaren vijftig over de Afrikaanse zeden en gewoonten. Dat de vertelwijze
normatief en prescriptief is, blijkt zonneklaar.
Het frame dient hier dynamisch te worden geïnterpreteerd. Door het verstrijken van de tijd en
door ervaringen en invloeden kan het frame gaten vertonen, vervormen of verrijkt worden.
Voorkennis is niet statisch.
De term exofoor wordt in de regel gereserveerd voor voornaamwoorden die naar iemand of iets
buiten de tekst verwijzen.
Een Engelse vertaling van het gedicht Píntame angelitos negros (ook weleens te vinden onder
de titel Angelitos negros) van Andrés Eloy Blanco, Paint me little black angels is te vinden in
Ann Venture Young ed., The images of black women in 20th century South American poetry: a
bilingual anthology, Washington 1987.
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31 De poëzie die na Stemmen uit Afrika verscheen, staat volledig in de schaduw van het proza van
de schrijver. In het Papiamentu verschenen: Ta amor so por [1961] Ilushon di un anochi [1968]
2

en Ser Betris [1968 en 1985 ]. Van de Nederlandse publicaties In de wolken [1970] en Oorlog
aan edelstenen [1974] sluit de laatste duidelijk aan bij thema's uit Stemmen uit Afrika: Afrika,
uitbuiting en rassenproblematiek.
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Freek van Wel
Twintig jaar na ‘Ruku’
Het tijdschrift Ruku werd geboren vlak na de opstand van de arbeiders van Curaçao
op 30 mei 1969 en eindigde zijn bestaan met het zesde nummer van de tweede
jaargang in januari 1971. Beide jaargangen dragen ruimschoots de sporen van de
gebeurtenissen die aan de geboorte van het tijdschrift voorafgingen. Het werd dan
ook, zo blijkt bij herlezing twintig jaar later, in de eerste plaats een
maatschappij-kritisch tijdschrift. Zelfs als men een culturele gebeurtenis van
commentaar voorziet, richt de bespreker zich niet tegen de gebeurtenis als zodanig,
maar tegen de wijze van totstandkoming.
Twintig jaar later wordt door J.M.R. Schrils, in uitgewerkte vorm en met een
wetenschappelijk onderzoek als basis, de maatschappij-kritiek van Frank Martinus
Arion en zijn medewerkers herhaald in Een democratie in gevaar.
Dit werk draagt de ondertitel ‘Een verslag van de situatie op Curaçao tot 1987’.
Vijf jaren daarvoor deed de Universiteit van de Nederlandse Antillen een poging
wegen uit te stippelen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen. Dat boek
droeg als titel Nos Futuro (1986).
Het moet voor de auteur van Ruku een voldoening zijn dat hij in zijn tijdschrift
meegeijverd heeft voor de oprichting van een eigen Antilliaanse universiteit en dat
deze universiteit in zijn voetsporen is getreden door op positieve wijze zich te
bezinnen op de toekomst van het gebied, waarin volgens het eerstgenoemde boek
insularisme en segmentatie nog steeds de samenleving ondergraven. Maar er gloort
hoop. Het derde kabinet-Liberia demonstreert een continuïteit die de Nederlandse
Antillen nog nooit in haar bestaan gekend hebben. Voor het eerst ook heeft een
regering de steun ontvangen van het eigen wetenschappelijk instituut, zodat de
roepende in de woestijn die Frank Martinus was, gerust kan zijn.
Keren we nu weer terug naar het tijdschrift Ruku en laten we aan het nageslacht
over te bepalen in hoeverre het wetenschappelijk werk dat wij hier invoerden, zal
bijdragen aan het functioneren van de ideale democratische samenleving waarin
in de eerste plaats de segmentatie heeft plaatsgemaakt voor de gelijkwaardigheid
van alle burgers, en niet alleen maar voor de wet.
In Kinderen van de fraters van Jules de Palm, ook al een terugblik, zet deze
schrijver ‘het zich afzetten tegen’ in het zonlicht en komt tot de slot-
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som dat dit een normaal verschijnsel is. Het kind rebelleert tegen de ouders, zonder
dat het ophoudt van die ouders te houden, de scholier ‘pest’ de onderwijskracht,
maar achteraf waardeert hij degene die zijn kennis hielp vermeerderen. Frank
Martinus zet zich in Ruku af tegen het Hollandse barbarisme. Het blijft echter bij
een oppervlakkig duwen. De grootste aandacht - en dat ligt voor de hand - besteedt
Ruku aan de gebeurtenissen op eigen terrein en dat terrein strekt zich uit over het
hele Caraibische gebied tot en met Suriname. En de doelstelling, vervat in de titel
van het blad, duidt ook op die richtingkeuze: Ruku is een modernisme van rocou,
de verfstof waarmede de Kariben zich beschilderden. Het is ook de naam van een
besvrucht die aan het voedsel wordt toegevoegd om het (rood) te kleuren. En de
redacteur besluit dan zijn korte uiteenzetting: ‘Wij gaan kleur geven aan het
Antilliaanse eten.’
Het spreekt vanzelf, dat in het eerste nummer de wederopbouw van Willemstad
aan de orde komt. De zware beschadigingen zijn tot op de huidige dag waar te
nemen. Martinus beperkt zich in zijn artikel niet tot de wederopbouw van verloren
stedenschoon, maar verlangt een zorgvuldige stadsplanning, die de krotten doet
verdwijnen en verbeterde woongelegenheid biedt aan hen die nu nog in krotten
wonen. Maar daarnaast staat hij de bouw voor van een groot kantorencomplex
waarin de overheid met haar diensten zal zetelen. Als bouwmeester beveelt hij
Carlos Weeber aan die omstreeks die tijd furore maakte als bouwer van het
Holland-paviljoen op de wereldtentoonstelling in Osaka.
Nu twintig jaar later: Ook Schrils bespreekt de behoefte aan gecoördineerde
woningbouw en krotopruiming. In 1989 ontving de Antilliaanse regering een grote
E.G. subsidie voor de restauratie van de oude binnenstad van Willemstad. Tijdens
ons verblijf aldaar in maart-april 1990 waren de eerste tekenen van herstel zichtbaar
en was er een bericht in de Amigoe dat een Franse project-ontwikkelaar had
ingeschreven op de ‘restauratie’ van het Brionplein. Van een stedebouwkundige
planning is nog steeds geen sprake. Carlos Weeber zette in Nederland tal van
spectaculaire bouwwerken neer, maar ook complexen woonhuizen, zo naargeestig,
dat ze de verontwaardiging van de vakgenoot opwekken en naar mijn gevoel een
dusdanige melancholie veroorzaken, dat uiteindelijk zelfmoordneigingen ontstaan
(Den Haag ‘De zwarte Madonna’, en Zoetermeer). Het is de vraag of moderne
flatgebouwen geschikt zijn voor voormalige krotbewoners, maar het streven naar
menselijkheid stemt sympathiek. Ook Martinus' streven regeringskantoren bijeen
te brengen in frisse nieuwe behuizingen was een goed idee. Tijdens ons recent
verblijf bezochten we ook het kantoor van de gezaghebber aan de Concordiastraat,
aan de buitenkant een imposant gebouw in neo-klassieke Curaçaose stijl. Maar de
werkka-
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mer daarin van de gezaghebber is van spaanplaat opgetrokken om het erachter
schuilende verval te camoufleren. Zelfs de burgemeester van Lutjewier is beter
gehuisvest.
Bij de uitvoering van de ideeën van Ruku zou ook de middenstand een prettige
duw in de rug hebben gekregen. Twintig jaar later beschrijft Schrils de
onverschilligheid van de gemiddelde winkelier jegens zijn personeel: de zaken zijn
volgestouwd, maar er is geen ruimte voor de eenvoudigste sanitaire voorzieningen.
In een nieuw complex als indertijd door Ruku voorgesteld zouden de architecten
ongetwijfeld dergelijke voorzieningen hebben geprojecteerd. De overheid heeft Ruku
genegeerd, omdat ze het te druk had met andere politieke zaken.
In het tweede nummer neemt Ruku een artikel over van prof. John A. Lent die
een onderzoek verrichtte naar de voorhanden communicatiemiddelen op de
Nederlandse Antillen. Een citaat:
So small are the islands that newspapers in Curaçao have a gentlemen's
agreement with the courts and the police not to use any newsbreaker's
name. To give offenders (whether murderer of wife beater) anonimity in
such an interpersonal society, only initials may be used in police stories.
Uit het daarop volgende commentaar op deze beschouwing lichten we:
Het Statuut van het Koninkrijk fungeert als grondwet en garandeert
persvrijheid. Het feit wil echter, dat de meest invloedrijke krant in handen
is van het episcopaat en twee andere van de Democratische Partij. De
exploitanten zijn voorzichtig met hun uitspraken om niet de hete adem
van hun opdrachtgever in hun nek te voelen ...
Aansluitend trekt Ruku van leer tegen de indolentie (en de arrogantie) van de
Antilliaan:
Het wil toch wel wat zeggen, denkt Ruku althans, dit is maar één voorbeeld
uit vele, dat wij op de Antillen pas bijna meer dan 100 jaar, na Jamaica
en Martinique en Santo-Domingo ons eerste dagblad hadden. Is het in
dat verband niet triest, dat vele Antillianen nog steeds menen dat zij het
Herrenvolk van de Caraïbische zee zijn?
In beide afleveringen wordt de negritude hoog in het vaandel geschreven, ondanks
het feit dat de naam ‘Ruku’ van Indiaanse oorsprong is. Een artikel ‘De fatsoenlijke
blanke’ keert zich tegen het superioriteitsgevoel van de blanke. Maar in het
artikel-commentaar op het overzicht van de Antilliaanse communicatiemiddelen
vindt dezelfde auteur dat de Antilliaan moet ophouden zich het Herrenvolk van de
Caraïbische zee te voelen. Men hunkert naar gelijkheid van blank en zwart, maar
dan moet wel het Stuyvesantcollege van naam veranderen: College Tula of Karpata.
Alle sporen van het ‘Hollandse barbarisme’ moeten uitgewist. Daar
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moet niet alleen op gestudeerd worden, maar er moeten daden gesteld:
Daden die de voze historische blanke suprematie tot het verleden doen
gaan behoren.
Aan de liefde voor het Afrikaanse verleden was al vormgegeven in Stemmen uit
Afrika (1957). In de Ruku-bijdrage is die liefde bikkelhard gericht tegen de blanke
suprematie en is de stellingname onzuiver. Dit moet een reden geweest zijn voor
Chris Engels hiertegen in het geweer te komen. Hij doet dat op de enig juiste wijze.
Wie het artikel van Engels leest herkent veel uit latere geschriften van de man die
maar van één ding bezield was: Curaçao. Geworteld zijn door geboorte in de eigen
Curaçaose grond is het enig aanvaardbare criterium en niet de huidskleur. Een
overeenkomstig verhaal vertelde Engels de luisteraars in 1978 tijdens een
overheidsuitzending over de Nederlandse Antillen. Hij was toen druk doende zijn
proefschrift af te werken, dat zijn belangrijkste werkstuk moest worden en dat het
naar mijn gevoel ook geworden is: de beschrijving van de ontmoeting tussen mensen
aan het ziekbed, van de geroepene en de lijdende, waarbinnen geen plaats is voor
onderscheid in huidskleur, want zowel geroepene als lijdende mogen alle kleuren
van de regenboog bezitten, in het ziekenhuis sta je samen tegenover de goddelijke
liefde en de geroepenen en de lijdenden zijn in Zijn hand. Zo dient Engels Martinus
van repliek:
Een palm gedijt goed in de Antilliaanse grond. Dat doet hij niet omdat zijn
zaad uit Afrika werd meegebracht, maar omdat de Antilliaanse bodem
hem voedt.
Martinus had veel waardering voor Engels. In het eerste nummer van Ruku duidt
hij hem aan als de eerste Nederlandse kunstenaar die op Curaçao is geland na
driehonderd jaar barbarisme ... En nog even dit terzijde: in zijn omschrijving van dat
barbarisme doet hij de ontstellende uitspraak dat architectuur geen kunst is. Daar
meent hij natuurlijk niets van, maar als je eenmaal schopt moet je doorschoppen
om zeker te weten dat je raken zult.
Om van zijn staatkundige inzichten in die jaren kennis te nemen, is herlezing van
zijn artikel Kwestie van staatkunde de moeite waard. In dit emotioneel en nergens
door feiten onderbouwd relaas ramt Martinus de zin tot het houden van een
Rondetafelconferentie in elkaar, en zet hij zich natuurlijk af tegen het Statuut van
het Koninkrijk, dat overboord gezet moet worden, ‘Het is per slot van rekening geen
Eeuwig Edict’. Hij wrijft de Antilliaanse regering grote onkunde aan om het niet
vinden van oorspronkelijke Antilliaanse en vooral duidelijke oplossingen. Een citaat:
Het is triest wanneer een land dat nooit onafhankelijkheid gekend heeft,
de grote problemen rond de onafhankelijkheid naar het rijk der fabelen
verwijst. De eerste onderhandelaars hadden een blanke huid en
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een slavenmentaliteit, een huisslaaf. Ze zijn wel modieus ingesteld: als
er van een nieuwe beweging de roep over de wereld gaat, willen ze erbij
zijn, om de uiterlijkheden van die beweging te veroveren en ermede te
pronken.
Twintig jaren later zijn de eerste onderhandelaars vervangen door voormannen uit
de zwarte kiezers. Dus zou nu alles in goede banen moeten komen. Maar Schrils
(pag. 57) laat ons weten:
De lakse en egoïstische houding en het lage niveau van vele van onze
vertegenwoordigers waren er de oorzaak van dat onze overheden hun
gang maar konden gaan. Men zag het gevaar niet genoeg in. Men liet
zich door de overheden vaag of te laat informeren: de tijd werd besteed
aan grootdoenerij, roddel en andere laag bij de grondse activiteiten in de
parlementen, of in allerlei commissies die zelden tot resultaten leidden.
Boeli van Leeuwen geeft in Geniale anarchie (Amsterdam, 1990, pag. 17) het
functioneren van een bestuurslichaam als de Eilandsraad van Curaçao als volgt
gestalte:
Wanneer je de vergaderzaal binnenkwam, kon je aan de trillingen in de
lucht al merken dat er een galavoorstelling te wachten stond, vuilspuiterij,
onderuithalen, in elkaar timmeren, belachelijk maken, blackmail,
overloperij, giftige humor en ga zo maar door.
Maikel Gorsira heb ik alleen maar vanaf de deskundigenbank kunnen
bewonderen. Hij is de eerste en laatste gezaghebber geweest die de
vergadering op ieder tijdstip volledig in de hand had. Zijn interpretatie van
het Reglement van Orde was het laatste woord: Roma locuta, causa finita!
En hij wist van ieder onderwerp meer af dan wie ook in de zaal, inclusief
de deskundigen.
Voor vele gezaghebbers was een raadsvergadering een ware kwelling.
Ik heb naast een gezaghebber gezeten, wiens handen zo trilden, dat hij
geen stuk papier meer kon vasthouden. Een andere gezaghebber was,
ondanks de toenemende airconditioning, na een half uur doordrenkt van
het zweet, zodat de rugleuning van zijn stoel een waas van fijne druppels
toonde wanneer hij even opstond om een plasje te doen. Tenminste één
gezaghebber, een bekwame en integere man, heeft een maand na zijn
eerste vergadering het ambt neergelegd. Als secretaris zat je natuurlijk
altijd goed: je hoefde niets te leiden en je kon je volle aandacht besteden
aan het bizarre gebeuren in die slangenkuil waar het politieke gif werd
geloosd.
Een tweede citaat uit het artikel van Martinus:
Nederland wilde ambtenaren van de buitenlandse dienst laten oplei-
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den. De regerende partijen schoven hun eigen mensen naar voren en
niet een selectie van hoogbegaafden uit de Antilliaanse jeugd. Men heeft
nagelaten in de afgelopen jaren banden aan te knopen met de buurlanden.
Misschien is het goed naar aanleiding van dit citaat op te merken dat het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Den Haag er ernstig naar gestreefd heeft de bezetting
van de posten in de regio zo in te richten, dat er altijd wel een Antilliaanse of
Surinaamse ambtenaar aanwezig was. In de vele jaren dat ik de uitvoering van dit
beleid met eigen ogen heb mogen volgen, is er ten aanzien van deze
vertegenwoordigingen met grote zorgvuldigheid gehandeld. Meermalen zijn begaafde
Antilliaanse en Surinaamse functionarissen in de rijen van de diplomatie dienst
geparachuteerd. Onder meer de door Boeli van Leeuwen genoemde gezaghebber
Michael Gorsira die vorig jaar afscheid nam van zijn standplaats Montevideo, waar
hij als ambassadeur diende. Ik herinner me ook hoe de inmiddels eveneens
gepensioneerde chef van de afdeling Voorlichting van de ambassade in Mexico mij
naar aanleiding van het lezen van Met eigen stem een briefje schreef, waarin hij liet
weten met ontroering de tekstdelen over René de Rooy te hebben gelezen, die daar
zijn hooggewaardeerde eerste assistent was. Ook de succesvolle Gevolmachtigde
Minister in Den Haag Eldrid Maduro maakte de overstap naar de Buitenlandse
Dienst. Ook wil ik zonder volledigheid na te streven, de namen noemen van de
heren I.C. Debrot, en Efraim Jonkheer. Onlangs heeft men ook in de Nederlandse
Antillen de benoeming kunnen lezen van Rob Vornis als ambassadeur te Maputo
(Mozambique).
Sprekend over Surinamers in de Nederlandse buitenlandse dienst noem ik de
meest bekende eerst: dr. L. Lichtveld beter bekend als Albert Helman. Nog steeds
in diplomatieke dienst zijn de heren V.H. Meertins en mijn oud-kamergenoot, de
dichter John Leefmans, die kortgeleden werd benoemd tot ambassadeur te Port of
Spain. Ondanks dus het gebrek aan zorgvuldigheid aan Antilliaanse zijde hebben
in de buitenlandse dienst tal van Antillianen veel en belangrijk werk verricht, met
name voor de Nederlandse Antillen en Suriname.
In het openingsartikel van Ruku ‘Perspectief’ vinden we nogmaals een aantal
opmerkingen die tot een vergelijking met de tekst van Schrils noden. ‘Perspectief’
is een inleiding op een artikel van de econoom uit Trinidad, William G. Demas, dat
in datzelfde nummer is afgedrukt waarvan de inhoud volgens Martinus volledig op
de Nederlandse Antillen van toepassing is. Opnieuw twee citaten:
De Antillen zullen zich niet alleen met leningen, steun, met een beetje
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toerisme staande moeten houden. Ze zullen zelf moeten gaan produceren
en zo mogelijk exporteren.
We moeten blijven denken aan onze eigen landbouw, hoe gering ook,
we zullen moeten gaan trachten enige van onze primaire producten zelf
te gaan produceren, om niet in alle opzichten op het buitenland
aangewezen te zijn, waardoor een beheersing van de levensstandaard
nauwelijks mogelijk is.
Dit vraagstuk heeft Martinus hoog gezeten want in nr. 2/3 van de tweede jaargang
vraagt hij vertwijfeld: ‘Waarom zijn de Nederlanders tegen landbouw op de
Nederlandse Antillen?’ Het is voor een goed begrip van belang op deze
landbouwzaak in te gaan. Ook Schrils besteedt hier aandacht aan in het raam van
de behoefte aan differentiatie van de economie van Curaçao. Omdat Martinus echter
spreekt van Nederlandse Antillen kunnen we het volgende opmerken: Gouverneur
Van Raders (1836-1845) heeft pogingen ondernomen om nieuwe gewassen te telen
op Curaçao. De voornaamste teelt was de cochenille. Deze mislukte door gebrek
aan vakkennis, zowel bij de gouverneur als bij de plantage-bezitters. Renkema heeft
een schitterend boek geschreven: Het Curaçaose plantagebedrijf in de 19de eeuw
(Zutphen, 1981). In dat werk blijkt de algemene ontwikkeling van de
plantage-beheerder pover en zijn vakkennis nihil. Het lijkt ons ook dat niet mag
worden vergeten, dat in Nederland pas in 1873 een Landbouwhogeschool werd
gesticht en de organisatie van het middelbaar landbouwonderwijs in Nederland is
nog van later datum. De landbouwcoöperatie komt in Nederland vrijwel gelijk op
gang met het middelbaar en wetenschappelijk landbouwonderwijs. De inrichting
van de tropische landbouw komt ook pas in het laatste kwart van de vorige eeuw
omhoog. De eerste helft van onze eeuw kenmerkt zich door het verschrikkelijk
geweld van de Eerste Wereldoorlog enerzijds, de grote crisis van 1929 anderzijds.
Om het beeld te completeren moet vermeld dat zelfs de Tweede Wereldoorlog
binnen deze eeuwhelft valt. Met de schone lei van na 1945 is ernst gemaakt. De
Nederlandse Antillen werden zelfstandig binnen het koninkrijksverband, niet lang
daarna begon de ontwikkelingshulp te vloeien. Over geen gebied zijn meer studies
vervaardigd dan over de Nederlandse Antillen. Een van die studies, uit 1958 is van
ir. Pieters Kwiers die de mogelijkheden van de land- en tuinbouw in semi-aride
gebied onderzocht. Hierop sluit aan het TERNA-rapport 1960, dat tot gevolg heeft
dat op Bonaire na een aantal mislukkingen met het uitdelen onder de bevolking van
plantgoed, onder meer ananas, wordt overgegaan tot het inrichten van een pilot
project op de plantage Aruba. Wie nu de jaarverslagen van het eiland Bonaire
doorziet, zal tot de verrassende ontdekking komen dat dit krachtig vanuit Nederland
ondersteunde initiatief vrucht gedragen heeft. Men teelt
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er kouseban, komkommer, selderij, warmoes, spinazie, promenton, jambo, amroi,
mosterd, peterselie, rode biet, radijs, lemoenshi, mispel, guave en cocosnoot. Het
bedrijf dat nu wordt aangeduid met plantage Amboine, werkt met kassen en noteerde
in de afgelopen jaren een omzet van ƒ 300.000,-. Tevens werden wij tijdens onze
recente reis op Bonaire meegenomen naar een tweede pilot project, voor rekening
van de gezamenlijke Benedenwindse eilanden, voor de teelt van uien. De smartelijke
uitroep van Martinus uit 1970 is hiermede beantwoord. Dat deze initiatieven zich
beperkt hebben tot Bonaire is opmerkelijk, aangezien de voorwaarden voor een
geslaagd ondernemen op tuinbouwgebied veeleer op Sint Maarten aanwezig zijn.
Maar ook daar speelt het onvermijdelijke probleem van de economische
eenzijdigheid: men verdient zijn boterham gemakkelijker in het hotelwezen. Ook
Schrils bevestigt ons dat de diabaasgrond van Curaçao zich heel wel zou lenen
voor land- en tuinbouw. Voor een dergelijk initiatief bestaat echter geen stimulans.
Bovendien vraagt de bedrijfsinrichting een grote investering. En daarmee alleen is
men er niet. Vakkennis en koopmanschap zijn onontbeerlijk.
Wat betreft de Bovenwindse eilanden, het tekent de achterblijvende ontplooiing,
behalve dan op toeristisch gebied, dat Martinus in Ruku een lange reeks artikelen
opneemt van een reisbeschrijving uit 1916. Een ander kort artikel vertelt de lezer
wat er allemaal op St. Maarten ontbreekt. En dat is nagenoeg alles.
Het spreekt vanzelf dat de taal van de Benedenwindse eilanden, het Papiamentu,
in Ruku alle aandacht ontvangt. Spellingkwesties worden breed uitgemeten. Eén
artikel daarin, nota bene in het laatste nummer van januari 1970 trof ons: een artikel
dat zegt een facet te behandelen van de herkomst van het Papiamentu. Het
behandelt de ontdekking dat een groep negerslaven in Coro (Venezuela)
Papiamentstalig was en waarschijnlijk zijn ook hun afstammelingen vandaag nog
Papiamentstalig. De groep wordt omschreven als emotioneler dan de Curaçaose
negerbevolking en daardoor eerder bereid tot verzet. Met deze bevolkingsgroep
had de jonge Manuel Piar contact. De taal was de brug.
Met dit op vergelijking ingestelde artikel hebben we de emotionele betrokkenheid
van Frank Martinus tot wat er om hem heen gebeurde in een modern kader willen
stellen. Martinus was een gedreven man als redacteur van Ruku. Hij bood zijn lezers
geen uitgediepte studies, maar gaf weer wat hij tegenkwam. Dan blijkt zijn blik helder
en zijn woord scherp. Hij stelde zich in Ruku voluit achter de grote zwarte onmondig
gehouden meerderheid. Hij had met deze bevolkingsgroep de huidskleur gemeen.
Maar in de hitte van het gevecht voor een tweede emancipatie is hij die zich anti-
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racist noemt, vaak racistischer dan de blanke die hij racisme verwijt. De tweede
emancipatie verliep geenszins tot heil van het eiland dat hem lief is. Het lezen van
Nos Futuro en van het recente werk van Schrils moet hem diep raken.
De tijd gaat echter voort. Wanneer de grote zwarte meerderheid zich zal
ontwikkelen en creatief zal gaan deelnemen aan de maatschappij-ontwikkeling,
wanneer de vertegenwoordigers uit die bevolkingsgroep de nodige bestuurlijke
ervaring hebben verworven, en er een bestuurstraditie zal zijn gegroeid, zal het
allemaal wel anders worden. Want niet de huidskleur bepaalt de kwaliteit van een
samenleving, maar de menselijke waardigheid. Het begin is er. Wij hebben ernaar
gestreefd de vergelijking met twintig jaar later zoveel mogelijk een Curaçaose
aangelegenheid te doen zijn. Deze vergelijking bracht ons tot het inzicht dat het
tijdschrift Ruku, ondanks zijn literaire bagage een nuttig maatschappij-kritisch blad
is geweest, nog wel in het Nederlands, de taal van het Hollands barbarisme ...
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Ineke Phaf
Overeenkomsten in het literaire werk van Frank Martinus Arion en
Nicolás Guillén
Aan het ‘Lateinamerika-Institut’ van de Freie Universität te Berlijn werd rond 1983
een onderzoek begonnen, dat in het kader stond van de ‘Sociale Geschiedschrijving
van de literatuur in Latijns Amerika’. Het werd geleid door de Argentijnse
wetenschapper Alejandro Losada, die bij een vliegtuigongeluk in januari 1985 om
het leven is gekomen. Sindsdien is in internationale vaktijdschriften en ‘homenajes’
veel aandacht aan zijn levenswerk besteed.
Losada had behalve in zijn geboorteland ook langere tijd in Chili, Peru en de VS
gewerkt, voordat hij naar Duitsland kwam, als het ware ‘bezeten’ van het idee dat
het nodig is om een sociale geschiedschrijving van de literaire ontwikkelingen als
‘latijns-amerikaanse fenomenen’ van de grond te krijgen. Zijn motivatie daartoe werd
vooral gevormd tijdens de felle en polemische debatten aan het einde van de jaren
zestig en het begin van de jaren zeventig, toen in Buenos Aires en andere
Spaanssprekende landen in verband met de politieke situatie over broodnodige
veranderingen op sociaal-cultureel gebied werd gesproken. Het werd steeds
duidelijker, dat de ‘Letteren’ met een Hoofdletter in direct verband met andere
taaltradities, vaak muzikaal onderlegd, moesten worden gebracht. Allen op die
manier was het mogelijk om een bredere doorsnede van het alledaagse èn
intellectuele denken in de eigen samenleving te verkrijgen. Misschien zou men nu
achteraf kunnen stellen, dat het erom ging om de verschillende starre nationale
literaturen en kritische tradities te ‘democratiseren’, om het afdalen van de bekende
‘ivoren toren’ van de kunst naar een meer hedendaagse kunstopvatting en
communicatievorm.
Deze debatten over democratisering sloten vanzelfsprekend aan bij de
bewustwording over de sociaal-economische implicaties van de
dependencia-theorieën. Het differentiëren van eigen tradities gaat nu eenmaal niet
zonder het ontwikkelen van ‘moderne’ en ‘industriële’, voornamelijk urbane
levensopvattingen en juist dit aspect leidde in vele landen tot een botsing tussen
traditionele en ‘vooruitstrevende’ uitgangspunten, die op politiek niveau in dictatoriale
regimes, revoluties, conservatief burgerlijke of populistische regeringen op
verschillende manieren werd ‘vertaald’ en gedurende decennia geheel in de
invloedssfeer van de politieke confrontaties werd getrokken. Dit geldt vooral voor
landen als Chili, Argentinië, Uruguay, Brazilië maar ook voor middenamerikaanse
en Caribische ge-
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bieden. De creatieve ontwikkeling in een institutioneel nog niet zo gedifferentieerde
samenleving op weg naar ‘moderne sociale mobiliteit’ bleek een pijnlijk maar ook
levensnoodzakelijk proces. Het kostte moeite om de internationalisering, die nodig
is om de communicatie met de buitenwereld in stand te houden, met de
regionalisering, die nodig is om de communicatie in de eigen regio te stimuleren,
met elkaar in evenwicht te brengen.
In sociologische termen, die van de dependencia-theorieën werden afgeleid,
spreekt men in dit kader over twee elkaar beconcurrerende paradigma's. Het eerste
betreft het paradigma der modernisering, d.w.z. het model van de westerse wereld
op weg naar haar ‘utopische’ model van een planetair getechnologiseerde en
individualistisch ‘vrije’ samenleving. En het tweede betreft de reactie daarop van de
economisch afhankelijke landen, die binnen de eigen nationale situatie nauwelijks
een planning volgens eigen behoeftes op gang krijgen. Hier leidt dit conflict tot het
ontwerpen van verschillende nationale strategieën, die onder lotgenoten naar
bondgenoten zoeken en daarbij in toenemende mate dit conflict als dilemma in een
niet-westerse samenleving erkennen. Vooral sinds de jaren twintig van deze eeuw,
ná de Eerste Wereldoorlog en ná de beurscrisis van 1929 werd het beeld van een
‘perfect’ model van de moderne westerse democratie danig aangetast en dit bleef
niet zonder uitwerkingen op het geestelijke en artistieke leven van latijns-amerikaanse
intellectuelen. In het kader van de recente ontwikkelingsprocessen moest men een
veranderde definitie van de rol van nationale culturen in ogenschouw nemen en ik
kom daar in mijn verdere colleges nog herhaaldelijk op terug.
Het is belangrijk om hier te beklemtonen, dat in genoemd onderzoek juist de
literatuurgeschiedschrijving van het Caribisch gebied steeds belangrijker werd, ja,
bijna zou men zeggen - gezien de lijst van publicaties hieromtrent - dat men
gefascineerd raakte door de handelswijze en de werken van de hier geboren auteurs.
Het bleek een per definitie Caribische eigenschap te zijn dat de democratisering
van de nationale of ‘nationalistische’ culturen gepaard gaat met het ontdekken van
een enorme variëteit aan geheel verschillende invloeden, die alle in de ingewikkelde
moderne samenleving een rol beginnen te spelen. De vraag naar wat hierbij regionaal
bindend en internationaal gezien relevant is, wordt primair door het opnieuw
ontdekken en verder ontwikkelen van muzikale en poëtische tradities beantwoord,
men denke aan de rumba van de ‘roaring twenties’ of de salsa, reggae of merengue
van tegenwoordig, die in danslokalen en discotheken over de hele wereld hun
enthousiaste aanhangers gevonden hebben. Tegelijkertijd hebben zij het Caribische
gebied haar stereotypes van erotische en ritmische vitaliteit opgelegd, die echter
door een ambivalente inhoud begeleid worden. De ogenschijnlijke integratie in
internationale
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verbanden gaat altijd gepaard met een ironiserend protest tegen moderne
levensvormen - het goede genietend en het slechte veroordelend -, wat juist tot het
formuleren van de Caribische expressie leidt. Hierin komt de modernisering in haar
destructieve gedaante evenzeer aan de orde, in haar gedaante als verstoorder van
elk historisch besef, als selectief en mechanistisch orgaan dat alle voor haar niet
bruikbare levensvormen elimineert zodat deze voor een volgende generatie
nauwelijks nog van belang zijn.
Als reactie daarop zoekt men júist naar de ‘verborgen wortels’ in de eigen
samenleving, die deze ahistorische aspecten aan de kaak stellen en een
bewustzijnsproces over de negatieve factoren van deze modernisering in historisch
verband op gang brengen. Daarbij moet een literatuurwetenschapper heel voorzichtig
zijn uitgangspunten definiëren en zich niet te veel aan vaststaande ‘westerse’ normen
oriënteren. In dit kader is het begrijpelijk waarom bijvoorbeeld Michael Dash uit
Barbados verzuchtte, dat hem tijdens het zoveelste congres over de Derde Wereld
Problematiek plotsklaps helder voor de geest kwam te staan, dat een dergelijke
schematische benadering om over culturele identiteiten te spreken niet tot culturele
ontwikkeling bijdroeg. Volgens het bekende model van modernisering en
onderontwikkeling moest men zich wel blijven verwonderen over het feit, dat Latijns
Amerika en het Caribische gebied ‘desondanks’ belangrijke schrijvers hebben
voortgebracht. Veel interessanter is het echter volgens Dash om te letten op een
gebeurtenis als de uitbarsting van de vulkaan Mont Pelée op Martinique in 1902,
die vele doden op haar geweten heeft maar tegelijkertijd ook de enige gevangene
van het eiland bevrijdde. Ook de Puertorikeinse wetenschapper Arturo Echavarría
Ferrari, werkzaam aan de Harvard University, zinspeelde op hetzelfde tijdens een
internationaal hispanistencongres in West Berlijn in augustus 1986, toen hij
sarcastisch opmerkte, dat de moderne mens in het Caribisch gebied dan zeker pas
over driehonderd jaar verwacht kon worden.
Al met al gaat het dus om een pleidooi voor een ambivalente geschiedsopvatting,
die zich weliswaar bewust is van de noodzaak van rationele sociaal-economische
planning maar tegelijkertijd de culturele factoren volgens een andere denkwijze
beschouwt en reconstrueert. Deze benadert met evenveel respect gelijktijdige
‘onverwachtse’ en bevrijdende gebeurtenissen in een hedendaagse conflictsituatie,
die een culturele weerstandskracht laten zien, en van universeel belang zijn. In die
zin is er dus geen sprake meer van de vaak bezongen ‘colonised imagination’, maar
gaat het veeleer om de ‘verbeelding aan de macht’, om de waarde van de
inspiratiebron van de ‘Super Caribbean’ van Edward Brathwaite uit Jamaica of de
‘rélation planétaire’ van Edouard Glissant uit Martinique.
Als een eerste Caribische literaire reactie op de Latijns-amerikaanse
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vorm van modernisering zien we het ontstaan van de ‘poesía negra’ aan het eind
van de jaren twintig, toen de dichters van de Spaanstalige eilanden de tot dan toe
weinig gewaardeerde straatcultuur als middelpuntvliedende kracht in nationaal èn
regionaal verband gingen plaatsen. Zij maakten gebruik van taalkundige en ritmische
elementen van de traditionele volkscultuur. Door hun toedoen fungeert de poesía
negra sindsdien als gevleugeld woord om de literatuur van het Caribisch gebied te
karakteriseren als zwart/ritmisch/poëtisch/collectief, en sinds kort worden er
vergelijkende studies aan hun werk met dat van niet-Spaanstalige dichters gewijd
zoals aan de vertegenwoordiger van de ‘négritude’ Aimé Césaire uit Martinique,
van de Harlem Renaissance zoals Langston Hughes en Claude McKay, of van het
Haitiaaanse Indigènisme zoals Jacques Roumain. Het is echter opvallend, dat het
zogenaamde Nederlandstalige Caribische gebied in dit kader nog niet wordt genoemd
en wat dit betreft, wil ik bij deze gelegenheid daarmee een begin maken en enige
parallellen tussen het werk van Nicolás Guillén, de Cubaanse Nationale dichter, en
van Frank Martinus Arion uit Curaçao trekken.
Allereerst kan er, ondanks leeftijds- en taalverschillen, in de eerste belangrijke
werken van beide schrijvers van een specifieke breuk met het verleden worden
gesproken, die nauw met het boven beschreven probleembewustzijn samenhangt.
Bij het experimenteren met een bij hem passende poëtische stijl beschrijft Guillén
in zijn ‘Elegía moderna del motivo cursí’ zijn bewuste afscheid van de ‘cosas de la
Luna, satélite cornudo, desprestigiado y feo’ met het daarbijbehorende transparante
vrouwelijke type om zijn muze vervolgens in openbare parken en handbalvelden te
gaan zoeken. In plaats van de ‘mujer-suspiro’, een gebruikelijke dichterlijke figuur
in de poëzie van het ‘modernismo’, verkiest hij van nu af aan een vrouw die rookt,
danst of lacht en erotisch actief is. Deze nieuwe toen klinkt door in gedichten zoals
‘Si tú supieras’, ‘Mujer Nueva’ of ‘Rumba’ en wordt ook daarna steeds door Guillén
opgeroepen. Van de moderne techniek moet hij echter in dit verband weinig hebben.
In ‘El Aeroplane’ ziet hij de consequenties van dit soort van ‘vooruitgang’ in een
toekomstige ‘muerta civilización’ en een ‘fauna extinguida’.
Guilléns' artistieke breuk met het verleden vindt plaats rond 1930, het jaar waarin
hij zijn Motivos de Son publiceert, die een geheel eigen en ‘Cubaanse’ stijl
presenteren. De auteur dicht met motieven en taalgebruik van de SON, een
eeuwenoude Spaanstalige achtlettergrepige versvorm, die door een ritmisch en
collectief doorgevoerd vraag- en antwoordspel wordt gekarakteriseerd. Via deze
weg formuleert Guillén in de volgende jaren zijn denkbeelden over een ‘color mulato’
als ‘color cubano’ en componeert verzen over ‘negros, mulatas, rumberas’ en de
‘West Indiens Ltd’. Zijn
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oriëntatie aan de populaire Cubaanse volkstradities in een tijd, dat Cuba de gevolgen
van de toenemende modernisering onder Noordamerikaanse regie op sociaal gebied
steeds duidelijker begint te voelen, veranderen Guillén in een nationaal fenomeen,
dat zijn geëngageerde politieke houding nooit onder stoelen of banken steekt en
binnen en buiten Havanna door voordrachtskunstenaressen met of zonder muzikale
begeleiding overal bekend wordt gemaakt. De SON blijft zijn poëtische formule tot
ná de Cubaanse Revolutie van 1959, wanneer zijn politieke idealen van het
socialisme in vervulling gaan.
Ook Frank Martinus Arion zet zich na experimenten met gedichtenschrijven in
het Nederlands en Papiaments sterk tegen de hedendaagse westerse invloeden af
en formuleert dit zelfs als een artistiek programma in het door hem geredigeerde
en opgerichte tijdschrift Ruku ná de politieke gebeurtenissen in mei 1969 in
Willemstad:
Het uitgeven van een tijdschrift is meer dan gewoon een daad van
vrijmaking; vrijmaking van het Nederlandse, steriele, onproduktieve,
oncreatieve barbarisme. Het is aansluiting zoeken bij de slavenhutten
daar beneden in het dal. Het is kloppen op dí ramen, die groene kleine
ramen van die onhandig gebouwde schuine huizen, die geverfd waren
naar motieven, afkomstig uit het oude stamland.
Zijn associaties met het ‘oude stamland’ had Arion daarvoor reeds beschreven in
zijn eerste Nederlandstalige bundel Stemmen uit Afrika. Hierin recurreert hij echter
niet aan eeuwenoude ritmische en collectieve tradities zoals Guillén - bijvoorbeeld
aan de tumba in Curaçao - maar kiest hij voor spirituals, de populaire bijbelse
gezangen van de protestantse ‘zwarte’ Amerikaanse bevolking.
Behalve deze explicitie breuk met het verleden en artistieke heroriëntatie aan de
positie van de arme bevolking is er nog een tweede parallel in het werk en de
ontwikkeling van beide auteurs te vinden. Het van Arion hierboven geciteerde werk
lijkt in haar enscenering overduidelijk op een later verschenen bundel van Nicolás
Guillén, El Gran Zoo. In beide uitgaven begeleiden de dichters hun lezers op een
tocht door een door hen opgeroepen verbeeld landschap en maken daarbij hun
visie op de eigentijdse problematiek van de sociaal-cultureel ‘onderdrukte’ bevolking
kenbaar.
Frank Martinus begeleidt als dichter-gids de ‘langzaam van de kusten naar de
diepe binnenlanden gaande rijen van toeristen’, die door dof tamboe-geroffel van
de negers in het woud worden verwelkomd. Deze negers worden aanvankelijk als
‘mak geslagen, lam, grillig dronken, gevallen, verpletterd door de kracht van blanke
stenen, gejaagd en zelf jagend’ voorgesteld. Zij zijn de koning van het woud, maar
mogen de grenzen van hun ompaald terrein niet overschrijden.
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De dichter-gids, zwart-zwart en zanger van spirituals evenals van ‘zuchten’ beschrijft
deze ‘primitieven’ met hun glans in het donker licht van eenvoud. Zij begeren geen
goud, geen zilver en zijn gelukkig in hun eenzaamheid als collectief. Zonder dit
laatste redden ze het echter niet, wanneer men hen naar veel wittere wouden, naar
hel-verlichte steden voert, waar zij keusloos, gedoemd, eenzaam als na een
nederlaag lijken.
De gids voert de toeristen, die afkomstig zijn uit de ‘witte wouden’ naar de donkere
wereld, weg van hun Christus en bijbel-interpretatie naar een andere Christusloze
richting, waar de mensen nog belangeloos minnen en goden aanbidden, die
tegelijkertijd hun beulen en vaders zijn. De neger wordt als oermens gekarakteriseerd,
onbedorven, naïef, kinderlijk, argeloos en schaamteloos, wars van wetten, rechters
of een scheiding, die verdeling of strijd teweeg zou kunnen brengen. Het erotische
en creatieve element tussen man en vrouw vormt een van de hoogtepunten in zijn
bestaan. Wanneer de gids al deze factoren heeft genoemd, vraagt hij zich af om
wat voor redenen de witte wereld - de toeristen - zich eigenlijk zouden hebben
ingescheept naar deze dichte wouden? Zouden ze misschien, nu ze het ‘einde van
de wereld’ vrezen, er iets zoeken dat ze zelf verloren hebben. Ondanks verwijzingen
naar de slavernij of de discriminatie in Europa en Amerika is deze plaats voor hen
niet bedreigend, want ‘In dit woud heerst slechts vergeving’. Na het eind van de reis
en het afscheid blijft de dichter zelf in deze wereld, waar hij thuishoort en waar
Stampers stampen
tamtams tammen
kalabassen klinken
nog in de rilling van mijn dood.

De tegenstelling van de witte/agressieve en zwarte/verzoenende houding in deze
bundel suggereert, dat de aanwezigheid van natuurlijke eenvoud en
vergevingsgezindheid in een apocalyptische tijd nog hoop symboliseert op een
gelukkigere toekomst, gezien de keuze die de dichter-gids aan het einde van de
reis maakt. Er wordt op een natuurlijke levenswijze gewezen, die zich weliswaar
nauwelijks buiten deze donkere wouden kan manifesteren, maar die toch impliciet
ook daarbuiten steeds present is. Dit verbindende en ‘verzoenende’ element maakt,
dat de thematiek in deze Stemmen uit Afrika een universele waarde krijgt
toegewezen, júist in deze moderne tijd, die vooral na de Tweede Wereldoorlog
steeds door de gedachte aan het einde van de wereld wordt begeleid.
Reeds door het eerste vers in de bundel van Nicolás Guillén wordt duidelijk, dat
de lezer/bezoeker het hier met een heel andere omgeving heeft te maken. Bij de
ingang van de Grote Dierentuin hangt een officiële verwijzing naar reden en motief
van de oprichting ervan:
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Por un acuerdo del Ayuntamiento
fue creado este Gran Zoo
para nativos y extranjeros
y orgullo de nuestra nación.

De dichter ontpopt zich hier als directeur, die zijn bezoekers door schriftelijke
waarschuwingen en adviezen begeleidt en van begin af aan van zijn eigen
geesteshouding geen geheim maakt: ‘Patria o muerte!’ Na deze getuigenis stuit de
bezoeker op een Caribisch waterbeest, dat in een aquarium zwemt en kan bijten.
Vervolgens zit er een dromerige Gitaar, bleek en mooi, een jeugdige zanger van
coplas en sones, in een kooi als hèt symbool van de Caribische dichter/reiziger, dat
Guillén in vele van zijn gedichten heeft gebruikt. Op zijn verdere tocht komt de
bezoeker bij Kevertjes, gemaakt uit kostbare stenen, een Papieren Vogeltje of een
Wilde Grote Beer, opgejaagd door de Sputnik in 1964. In een brede zwarte behuizing
tellen de Woekeraars hun veren die ze tegen interest uitlenen, en stromen heilige
Rivieren zoals de Mississippi met haar negers of de Amazone-rivier met haar
Indianen. Daarna volgt er nog een enorm dikke ‘Sêora’, die gewond blijkt te zijn.
Het tweede deel van de rondgang door de dierentuin wordt ingezet door een grote
foto, 3½ meter lang en 2 meter breed, voorzien van een tekst. Hierin wordt uitgelegd,
dat men eerst dacht dat men het skelet van een vliegtuig had gevonden (denk aan
de Aeroplano), maar na het ontdekken van hoektanden doopte men de vondst
‘Avio-Mamut’ naar een kleine mammoet, die weliswaar op een vliegtuigskelet kan
lijken maar in tegenstelling daartoe géén mechanisch wezen belichaamt. Nu worden
er nog meer ‘levende wezens’ voorgesteld, zoals de Honger, de Dorst, een trut van
een Onderwijzeres uit Oxford, Wolken en Winden, een Koningstijger, een Wervelwind
als plaag in het gehele Caribische gebied, de Phoenix-Vogel, een Lyncher uit
Alabama en een nog vreselijkere Kreeft die alles opeet wat hij tegenkomt en als
elementair onderdeel van iedere belangrijke hoofdstad wordt gekarakteriseerd. Het
gaat verder langs de Gangster uit New York, de Ku Klux Klan, de Adelaren oftewel
Eagles oftewel goudmunten in dollars, de Apen identiek met bankdirecteuren en
andere aapachtige dienaren van het geld (= monería). De Maan verschijnt als
nachtelijk metaalhoudend zoogdier, wiens voorhoofd door acné wordt geplaagd,
veroorzaakt door sonnetten en sputniks. Een Tenor is op zijn gebruikelijke jacht
naar geld in de Scala van Milaan, de New Yorker Metropolitan en de Parijse Opera,
terwijl het beest Politie met electroshocks bij verhoren vooral het communisme
probeert de kop in te drukken. De Pooier heerst in de rosse buurt van Havanna en
de buitengewoon geduldige Klok wijst onbarmhartig op de openings- en sluitingsuren
van de Grote Dierentuin.
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Voordat de lezers/bezoekers het laatste deel van de dierentuin betreden, wijst de
directeur hen er op, dat zij zich in de ‘Gran Zoo de La Habana’ bevinden, in een
pre-historisch museum dat elke dag van 9 tot 3 uur - behalve zondags - voor het
publiek is geopend en waar men Spaans, Engels en Russisch spreekt. Dan ziet het
publiek nog steeds orerende Sprekers-Politici, een Droom voor Jan en alleman,
een typisch Amerikaanse Gorilla alias staatsman, en een Tonton Macoute, de politie
van Papa Doc uit Haïti die op uitsterven staat. Het wordt zo langzamerhand werkelijk
gevaarlijk, want in de voorlaatste kooi zit nog een uiterst explosieve Atoombom,
gevolgd door de Poolster, die tien miljoen tonnen energie verschenkt en langzaam
aan smelt, waarna men de uitgang bereikt.
Na het beschrijven van deze beide poëtische verkenningen is het duidelijk
geworden, dat zowel Arion als ook Guillén op hetzelfde dilemma tussen een
agressieve moderne wereld en de aanwezigheid van een andere verwijzen. De
Curaçaoenaar concentreert zich daarbij op de kwaliteiten van de ‘oermens’, op zijn
gemeenschappelijke kenmerken en erotische tradities die men in het donkere
continent, hier Afrika genoemd, nog kan vinden en die daar ook door de westerse
toerist worden gezocht. Bij Guillén komt daarentegen Afrika slechts eenmaal - en
ook in positieve zin - ter sprake, wanneer hij het over de Gorilla's heeft en er
uitdrukkelijk op wijst, dat het hierbij niet om Afrikaanse exemplaren gaat. Deze
bezitten namelijk zoals ieder ander menselijk wezen handen en voeten, terwijl de
hier voorgestelde Amerikaanse Gorilla slechts poten en klauwen voorwijst, waarmee
hij kan trappen en verdrukken. Guillén presenteert als strijdvaardige directeur zijn
negatieve houding tegenover het hoofdstedelijke en internationaal belangrijke
Havanna van het verleden, de pre-historie, die door het nationale verzet tot een
gekooid element in de huidige wereld is geworden, dat steeds meer spanningen en
conflicten oproept.
Kan men nu echter concluderen, dat Arion het vooral over de ‘Afrikaanse’ mens
en Guillén over de ‘Caribische’ heeft in de huidige wereldsituatie? Om deze vraag
te beantwoorden, moeten we terug naar de eerste parallel, naar de specifieke breuk
met het verleden van beide dichters en hun artistieke heroriëntatie. Het is belangrijk
te bedenken, dat het bij Guillén gaat om een werk, dat hij op 65-jarige leeftijd heeft
geschreven, nadat zijn politieke idealen in vervulling waren gegaan en hij met de
consequenties daarvan werd geconfronteerd. Deze brengen met zich mee, dat hij
zich nu minder op de problemen van de arme Caribische burger concentreert, maar
deze impliciet in een andere vorm presenteert. Bij het beschrijven van de
internationale en daarna ook historische situatie van Havanna (in El Diario que a
diario) zoekt hij een nieuwe en gecompliceerdere poëtische stijl.
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Bij Arion gaat het daarentegen om een jeugdwerk; de dichter was 21 jaar oud toen
hij zíjn ‘poesía negra’ ontdekte tijdens zijn studietijd in Nederland, toen hem
verschillende aspecten van zijn bestaan als ‘zwarte zanger’ in de hel-verlichte witte
steden duidelijk werden. Daarbij stelt zich voor hem vooral als probleem, dat de
breuk met het verleden zich in een modern verband op taalkundig niveau
manifesteert. Het brengt de breuk met de Spaans-Papiamentse literaire tradities
met zich mee, die slechts in de loop der tijd geleidelijk aan door het ontwikkelen van
het Papiaments wordt beslecht. Ook Debrot had met deze factor duidelijk moeite,
getuige zijn weinig ‘ritmische’ vertalingen in Caribische zin van werk van Nicólas
Guillén en Luis Palés Matos. Toch gaat het Arion bij zijn verwijs naar Afrika al
evenzeer om een Caribische kader, zoals uit zijn latere werken blijkt. Niet slechts
de hoofdstedelijke en sociaal-politieke aspecten worden daarin door hem verwoord,
maar hij vraagt om aandacht voor de moderne zwarte mens in een Caribisch verband
vanuit een ander perspectief. Bij Arion is deze zeer wel bewust van zijn
conflictsituatie, maar zijn strijd betreft het bereiken van begrip, verzoening, eenheid.
Daarbij heeft hij ook aandacht voor de houding van de Cubaan, een dichter waarover
hij in Nobele Wilden opmerkt, dat hij er dol op is, en misschien is zelfs de naam van
de Afrikaanse Republiek Songo in Afscheid van de Koningin aan ‘Sóngoro Cosongo’
van Guillén te danken. Juist deze laatste factor toont aan, dat de ‘poesía negra’
binnen een Caribische verband niet tot imitatie noodt, maar juist tot een
gedifferentieerd overdenken van de complexiteit van de eigen hedendaagse
problematiek, een factor die misschien binnen het Latijns-amerikaanse en Derde
Wereld verband zo veel bewondering wekt en daarom destemeer op haar merites
geanalyseerd dient te worden.
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Henry Habibe
Frank Martinus Arion en Nicolás Guillén: overeenkomsten?
Wat men ooit, onterecht, ‘Poesía negra’ (= zwarte poëzie) heeft genoemd, wordt
vandaag weleens meer verward met de poëzie van de zgn. ‘Négritude’. De Négritude
is een beweging, waarvan aangenomen wordt dat die op literair gebied begonnen
is met dichters zoals Aimé Césaire (Martinique) en Léopold Sedar Senghor (Afrika).
Dat gaat terug tot omstreeks 1934 met de oprichting van het tijdschrift L'Etudiant
Noir in Parijs door Césaire, Senghor en Léon Damas (Fr. Guyana).
In die poëzie werd de neger vaak uitgebeeld als de mens die het lijden van de
hele mensheid heeft ondergaan. Het lijden, veroorzaakt door de blanken, is een
veelvuldig onderwerp: er wordt gesproken over de slavernij, de onderdrukking van
Afrika door de blanken en de misère van het neger-bestaan. Het is niet te
verwonderen dat ook elders dit soort poëzie geschreven werd. In de Verenigde
Staten, waar de negers het van de discriminatie en lynchpartijen (Ku Klux Klan) te
verduren hadden, hebben vóór Césaire en de andere Franstalige dichters,
Engelstalige dichters als Vachel Lindsay, Langston Hughes en Claude McKay al
‘black poetry’ geschreven. Voorbeelden van lijdende ‘négritude’ bij de twee laatsten
vinden we o.a. in ‘Proem’ (The Weary Blues, 1926) respectievelijk ‘The Negro's
Tragedy’. Langston Hughes schrijft:
I am a Negro:
Black as the night is black,
Black like the depths of my Africa
I've been a slave:
Ceasar told me to keep his door-step clean
I brushed the boots of Washington
I've been a worker:
Under my hand the pyramids arose.
I made mortar for the Woolworth Building
(...)
I've been a victim:
The Belgians cut off my hands in the Congo
They lynch me now in Texas
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McKay, een neger uit Jamaica, die vrij jong naar de Verenigde Staten verhuisde,
brengt hetzelfde lijdende aspect tot uiting:
It is the Negro's tragedy I feel
Which binds me like a heavy iron chain,
It is the Negro's wound I want to heal
Because I know the keenness of his pain.
Only a thorn-crowned Negro and no white
Can penetrate into the Negro's ken,
Or feel the thickness of the shroud of night
Which hides and buries him from other men.
(...)

Naast die lijdende ‘négritude’ echter bestaat er - hoe kon het anders? - ook een
agressieve ‘négritude’. Dezelfde McKay zet zich schrap in ‘If We Must Die’:
If we must die, let it not be like hogs
Hunted and penned in a inglorious spot,
While round us bark the mad and hungry dogs
Making their mock at our accursed lot.
(...)
Though far outnumbered let us show us brave,
And for their thousand blows deal one death-blow!
What though before us lies the open grave?
Like men we'll face the murderous, cowardly pack,
Pressed to the wall, dying, but fighting back!

Langston Hughes zou hetzelfde doen in A New Song (1938). Vergelijk ook Léon
Damas in Pigments (1937) en Jacques Roumain (Haiti) in Bois d'Ebéne (1938). En
Aimé Césaire in zijn Cahier d'un retour au pays natal (1939) en in de veelzeggende
titels van zijn bundels: Soleil cou coupé en Les armes miraculeuses.
Dit opstandige element nu is wat de poëzie van Nicolás Guillén (Cuba)
karakteriseert. Vóórdat zijn bekende Cantos para soldados y sones para turistas
(1937) zou verschijnen, had hij reeds drie andere bundels gepubliceerd: Motivos
de Son (1930), Sóngoro Cosongo (1931) en West Indies Ltd. (1934). De eerste
bundel bevat een aantal gedichten, die zoals de titel suggereert, gecomponeerd
zijn volgens het patroon (= motief) van de typische Cubaanse dansmuziek, de ‘Son’,
die iets weg heeft van de ‘rumba’. Guillén keert hierin de wereld van de volkstypen
binnenste-buiten: hun dagelijkse problemen, vernederingen, discriminaties,
wraakgevoelens, etc. Het is dus een aanklacht tegen de sociale en raciale toestanden
van die dagen. De tweede bundel kreeg een voorwoord mee, waarin Guillén zegt:
Ik kan mij voorstellen, dat deze gedichten velen tegen de borst zullen
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stuiten, omdat ze over negers (Guillén is zelf een mulat) en over het
gewone volk handelen. Het kan me echter niet schelen, of liever, ik ben
er blij om ...
Het is de typische ironie of sarcasme, die in het hele werk van Guillén terug te vinden
is. In de derde bundel hekelt Guillén de misère waarin zijn eiland verkeerde onder
de pro-Amerikaanse dictator Gerardo Machado, die in 1934 ten val werd gebracht.
Het is een aanklacht tegen de onderdrukkers: de imperialistische trusts en de lokale
handlangers. Voor het eerst verschijnt het ware gelaat van Cuba, het paradijs van
de Amerikaanse toerist en de hel van de uitgebuite Cubaan, het tragische en
vernederde Cuba, zoals, overigens, in heel West-Indië ...
Het revolutionaire element is duidelijk aanwezig. Tot de neger-bedelaar, ‘Sabás’,
richt de dichter zich om hem tot opstand aan te sporen: ‘Grijp het brood, maar smeek
er niet om / Grijp het licht, grijp je trefzekere hoop, / zoals je een paard bij de teugels
grijpt’. De dichter wil de uitgebuite neger dus leren, dat hij zich niet tevreden moet
stellen met kruimeltjes, maar dat hij zijn rechten moet opeisen.
In Cantos para soldados y sones para turistas (1937) zet Guillén het revolutionaire
thema voort. Hij tracht nu aan te tonen dat het een plicht van de soldaat (= politie)
is qua instelling te veranderen en dat deze zich niet langer als een instrument door
de vijanden van het volk moet laten gebruiken: ‘Soldado, aprende a tirar / ... para
abajo, no, / que allí estoy yo’ (= Leer toch schieten, agent / ... maar niet omlaag,
want daar sta ik).
In een ander gedicht probeert Guillén een solidariteitsbesef te kweken tussen de
‘soldaat’ en de gewone man: ‘Ik begrijp niet waarom jij denkt / agent, dat ik jou haat
/ als wij toch hetzelfde zijn / jij en ik’.
Later, in El Gran Zoo (1967), pakt hij het sociale en politieke probleem anders
aan. Geen verwondering dat hij dat dan anders aanpakt; de Cubaanse Revolutie
was toen een feit geworden.
Frank Martinus Arion heeft daarentegen geen ‘poesía negra’ of, beter nog, poesía
‘afro-antillana’ (Cuba, Santo Domingo en Puerto Rico) geschreven.
De bundel Stemmen uit Afrika, die voor het eerst in 1957 verscheen, mist vrijwel
alle kenmerken van dit genre. Die behoort veeleer tot de ‘Négritude’. Het thema
‘Afrika’ werd heel vaak door de dichters van de ‘Négritude’ gebezigd. Het ging dan
meestal om een vaag en denkbeeldig vaderland, waarin men herhaaldelijk schrijft
over: ‘handgeklap, voetgestamp / alles in harmonie / Afrikaans gezang / demonisch
ritme / tam-tam! tam-tam! tam-tam!’ (‘Nacht in Afrika’ van Jacques Libizza N'Gomo).
We krijgen zo een zeer idyllisch beeld van Afrika, dat enigszins doet denken aan
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de herdersromantiek. Het zwart-zijn wordt verheerlijkt tegenover het blank-zijn.
De oorspronkelijke titel van deze bundel was - zoals de dichter zelf schreef Poëtische tocht door Afrika. Deze titel doet ons onbewust denken aan Marcus
Garvey, de neger uit Jamaica, die met het grootse plan kwam om alle negers naar
Afrika terug te voeren. Garvey verheerlijkte alles wat zwart was. Die tendens komen
we tegen in Stemmen uit Afrika. Kortom, Martinus Arion staat, als dichter, ver van
de Cubaanse dichter Nicolás Guillén. Deze verwierp de blanke beschaving niet. Hij
sprak daarom ook van ‘poesía mulata’. Hij was namelijk tégen de term ‘Poesía
negra’. Hij maakte geen imaginaire tocht door Afrika, maar verzette zich voortdurend
tegen de uitbuiters van zijn eigen eiland en heel Latijns-Amerika. De sociale en
politieke spanning, waarmee heel zijn poëzie (inclusief De Grote Dierentuin) geladen
is, is in Stemmen uit Afrika ver te zoeken. Ook de vergelijking tussen Stemmen uit
Afrika en El Gran Zoo (De Grote Dierentuin) gaat niet op.
Het feit dat in de eerste bundel sprake is van een Gids (‘zwart-zwart’), die een
soort tocht maakt door Afrika, kan niet zó maar vergeleken worden met de
rondleiding, die in De Grote Dierentuin van Guillén gesuggereerd wordt. De opzet
is heel verschillend en men zou daardoor aan de essentie van de gedichten
voorbijgaan. Martinus Arion, in navolging van Marcus Garvey en de dichters van
de ‘Négritude’ schijnt Afrika te willen verheerlijken als culturele voedings-bodem
voor de wereld.
De figuur van Christus, bijvoorbeeld, wordt voorgesteld als zijnde een zwarte man.
Garvey ging ook zo ver dat hij de negers in de Verenigde Staten aanraadde om de
afbeeldingen van de Maagd Maria en het Kindje Jezus als blanken te verbranden.
De beschrijving van het Afrikaanse verleden in de bundel van Martinus Arion is
nogal romantisch. De dichter maakte daarbij gebruik van Bijbelse beeldspraken:
Laat de kleinen tot mij komen ... Dit woord van het Woord dat/gij gekruisigd
hebt ... Cham's vervloeking ... Wie God tracht te begrijpen ...
Het is een soort geschiedschrijving van de Afrikanen vanaf lang vervlogen tijden,
waarin Adam, Eva, Pilatus en Kaïn met name genoemd worden. Het Afrikaanse
verleden wordt hier natuurlijk anders geïnterpreteerd dan men zo vaak heeft gedaan.
In 1924, ruim dertig jaar voor de verschijning van Stemmen uit Afrika, gingen de
priesters van de Beweging van Marcus Garvey door de straten van New York met
een grote afbeelding van een zwarte Maagd.
In De Grote Dierentuin van Nicolás Guillén komen er absoluut geen Bij-
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belse beeldspraken voor. Hier worden dieren (of beter: monsters) voorgesteld, die
opgesloten zijn. Ze bezetten hun kooien naast andere mythische dieren (de Maan,
de Wolken, de vogel Foenix) en allegorische voorstellingen van de Dorst en de
Honger.
Na de eerder genoemde bundels van Guillén, verschenen o.a. nog El Son Entero
(1947), La Paloma de vuelo popular (1958) en Tengo (1964). In deze laatste bundel
bezingt Guillén de verworvenheden van de vrijheid, nadat de Cubaanse Revolutie
een feit was geworden. De titel van het gelijknamige gedicht (Tengo = ik heb)
impliceert een zekere trots, vanwege het triomf van de Revolutie. Het eindigt met
deze versregels: ‘Tengo, vamos a ver, Tengo lo que tenía que tener’. (Ik heb, eens
kijken, ik heb wat ik hoorde te hebben).
De oude thema's van Guillén (raciaal, sociaal, economisch/politiek) zijn nog steeds
aanwezig in El Gran Zoo, maar zijn vroegere agressie is nu gewijzigd in een
defensieve houding. Hij hoeft zijn vijanden niet meer te bestrijden, niet meer op zijn
eiland. Die vijanden (De Woekeraars, Lynch, KKK, Politie) heeft hij neergezet in
kooien. Er zijn ook aardige dieren (apen, een gitaar, de Grote Beer), waar je lang
naar kunt kijken.
De Grote Dierentuin is een zeer satyrisch boekje en biedt de lezer een ironische
interpretatie van de tegenwoordige wereld. Geen geschiedschrijving, maar de
symbolisering van de Vrijheid op Cuba. De overige wereld is gekooid, zo schijnt
Guillén te willen suggereren.
Het lijkt mij een grote vergissing overeenkomsten te willen zoeken tussen de
Curaçaosche en de Cubaanse dichter. Althans, in de poëzie die beide dichters
hebben geschreven.
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Walter Palm
De politieke boodschap van Frank Martinus Arion's ‘Dubbelspel’
De politieke boodschap van Frank Martinus Arion's Dubbelspel is een constant
gegeven in de latere romans van deze auteur.
Het boek speelt zich af op Curaçao en gaat ogenschijnlijk over een dominospel
tussen vier personen: Boeboe Fiel (taxichauffeur van beroep), Manchi Sanantonio
(deurwaarder), Janchi Pan (scharrelaar) en Chamon Nicolaas (huisjesmelker en
afkomstig uit Saba). Chamon is de ‘outsider’ die het samen met Janchi in het
dominospel opneemt tegen Boeboe en Manchi. Het is echter een dubbelspel want
de twee domino-partners Chamon en Janchi hebben het ook gemunt op de vrouwen
van hun tegenstanders. Chamon houdt het in het geheim met Nora, de vrouw van
Boeboe, en Janchi heeft goede hoop dat Chamon's vrouw, Solema, bij hem zal
intrekken.
Dubbelspel eindigt in een drama voor Boeboe en Manchi. Niet alleen verliezen
deze twee op beschamende wijze het dominospel tegen Janchi en Chamon, maar
ook hun leven schiet erbij in. Een dubbele nederlaag dus. Boeboe ontdekt de
heimelijke relatie van Nora en Chamon, en gaat Chamon te lijf, maar die is hem te
snel af en steekt hem dood. Manchi pleegt zelfmoord als hij thuis aangekomen van
het dominospel ontdekt dat Solema hem verlaten heeft. Chamon draait de
gevangenis in en is dan niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk een ‘outsider’. Alleen
voor Janchi heeft ‘dubbelspel’ een ‘happy end’: hij leefde nog lang en gelukkig met
Solema.

De politieke boodschap
De politieke boodschap van Dubbelspel moet scherp onderscheiden worden van
de beschrijving van de sociale realiteit van de ‘underclass’ op Curaçao. Nora
personifieert deze sociale realiteit. Zij heeft een groot gezin met veel financiële
noden. Zo kan haar zoon Ostrik niet naar school omdat hij geen schoenen heeft.
Haar man is weliswaar taxichauffeur maar regelmatig verbrast hij het geld met
prostituées. Om toch wat bij te verdienen deelt zij het bed met Chamon. Als ze
uiteindelijk het geld bij elkaar gesprokkeld heeft om de schoenen voor haar zoon te
kopen, moet ze dat weer aan drank uitgeven voor de gasten die bij haar thuis komen
om de afloop van het dominospel te zien.
Onder het dominospel wordt er door de spelers heftig gedebatteerd
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over de Curaçaose samenleving, maar de politieke boodschap van Dubbelspel
wordt op de laatste pagina van dit boek verklapt, en wordt uitgedragen door Solema.
Solema verklaart zich een voorstander van een maatschappij op
coëperatief-socialistische grondslag omdat dit een Afrikaans organisatiepatroon is:
Het is van de bestaande ideologieën, de ideologie, die onze mensen (die
wèl van hun persoonlijke vrijheid houden, maar niet zo individualistisch
denken, of beter voelen, als de meeste blanke volkeren) volgens mij het
beste ligt. Democratie en het coöperatieve organisatiepatroon vinden wij
trouwens in Afrika en ook vroeger bij de slaven. Met een veelzeggende
knipoog besloot ze: ‘Het is dus ook iets van onszelf!’
Ik hoop dat haar streven succes heeft.
Volledigheidshalve zij ook vermeld dat er een theorie is die stelt dat Dubbelspel
partij kiest voor een, bepaalde politieke partij op Curaçao. In die theorie
vertegenwoordigt Manchi die voorstander is van het particulier initiatief en
ondernemerszin de Democratische Partij, representeert Boeboe die leider in spé is
van de taxibond de Nationale Volks Partij (nu Partido Nasional di Pueblo) en Janchi
Pau zou dan samen met Solema de ideeën uitdragen van de progressieve
Movemento Antia Nobo (MAN). Chamon is buitenstaander.
De gelukkige afloop van Dubbelspel voor Janchi, wordt in deze theorie beschouwd
als een vingerwijzing van de voorkeur van de auteur voor een van de lokale politieke
partijen. Voorstanders van deze theorie wijzen op de ‘timing’ van Dubbelspel. Het
boek verscheen vóór de Statenverkiezingen van 1973.

De receptie van de politieke boodschap van Dubbelspel
Hoe is de politieke boodschap van Dubbelspel ontvangen? In het algemeen kan
gesteld worden dat bij het verschijnen recensenten waardering hadden voor de
sociale dimensie van Dubbelspel maar weinig aandacht hadden voor de politieke
dimensie van dit boek dan wel dit van secundair belang achtten.
Komrij geeft in zijn recensie herhaaldelijk aan dat de roman niet alleen een politieke
boodschap heeft, maar hij verduidelijkt niet wat de politieke boodschap van het boek
is. Hugo Pos (Het Parool van 11 augustus 1973) prijst de schrijver om zijn ‘duidelijk
inzicht in de diepere beweegredenen van zijn personages’ en de weergave van
‘beklemmende sociale werkelijkheid van zijn eiland’. De recensent bewondert de
vitaliteit van Nora, maar Solema vindt hij maar een ‘tamme exponente van
onuitgewerkte nationalistische ideeën’.
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Kees Fens (de Volkskrant van 25 augustus 1973) gaat vooral in op de constructie:
De zesendertigjarige Frank Martinus Arion heeft in zijn omvangrijke roman
Dubbelspel jammer genoeg te weinig aan het toeval, dat elke lezer
vertegenwoordigt, willen overlaten. Tegen het risico dat de dingen geen
betekenis krijgen heeft hij zich verzekerd door de dingen een betekenis
te geven. Nadrukkelijk en vaak expliciet.
De politieke boodschap van Dubbelspel komt niet aan de orde bij Kees Fens. Voor
hem is het dominospel in het boek er ‘een tussen dood en vrouw’.
Karel Soedijn is in zijn recensie (NRC/Handelsblad van 5 oktober 1973) vooral
onder de indruk van de collage-techniek van Dubbelspel: ‘Uit de ideeën en
achtergronden van de verschillende hoofdpersonen komt langzamerhand een
intrigerend beeld van het leven op Curaçao te voorschijn’. Over de politieke
boodschap wordt niet gerept. Wel vindt Soedijn het boek een ‘knappe sociale roman’.
In De Groene Amsterdammer van 21 december 1973 komt de recensent Vogelaar
tot de conclusie dat Dubbelspel een sociale roman is, die geschreven is met veel
vakmanschap en fantasie. De politieke strekking van het boek komt hem echter
‘enigszins naïef’ over.

De politieke boodschap van ‘Dubbelspel’ in relatie tot de andere twee
romans van Frank Martinus Arion
Frank Martinus Arion heeft zich naderhand beklaagd over de ontvangst van de
politieke boodschap van Dubbelspel. Hij achtte dit aspect verwaarloosd door de
kritiek. In de daaropvolgende roman Afscheid van de Koningin (1975) heeft hij zich
ervan willen verzekeren dat de politieke boodschap ‘loud and clear’ zou overkomen.
De politieke boodschap van Afscheid van de Koningin wordt in tegenstelling tot
Dubbelspel niet bewaard tot de laatste pagina, maar wordt vanaf het begin van het
boek levensgroot aangebracht waardoor het verhaal van de hoofdpersonen wordt
overschaduwd. De politieke thema's zijn: het neo-kolonialisme in Afrika, de
neo-koloniale politiek van Nederland en apartheid in Zuid-Afrika.
Het verhaal van Afscheid van de Koningin draait om drie hoofdpersonen: Sesa
Lopes (een Antilliaanse journalist woonachtig in Nederland), Nel Prior (een Hollandse
huisvrouw uit Hoorn) en Naomi Jobert (een bevallige blanke dame uit Zuid-Afrika).
De Antilliaanse journalist is op weg naar Songo, een kleine Afrikaanse republiek
waar een geslaagde aanslag op de president Gaston Wawili heeft plaatsgevonden.
Naomi Jobert zit
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naast hem in het vliegtuig, en hij raakt met haar in gesprek. In Songo aangekomen
mag er niet uitgestapt worden en ze vliegen door naar Parijs. In Songo stapt mevrouw
Prior in. Mevrouw Prior heeft in Songo de politieke boodschap van Dubbelspel in
de praktijk gebracht en heeft de bevolking laten zien wat er met coöperaties bereikt
kan worden. Zij is ook verantwoordelijk voor de aanslag op de president. Het verhaal
eindigt met een volledig bekeerde Naomi die geheel overtuigd is van het misdadige
karakter van apartheid en radicaal besluit dat zij een kind wil van Sesa Lopes.
Brengt Afscheid van de Koningin de politieke boodschap van Dubbelspel in de
praktijk, in de daaropvolgende reman Nobele Wilden (1979) plaatst Frank Martinus
Arion deze politieke boodschap eerst binnen het kader van de mei-revolutie in Parijs
om die tenslotte te verbreden.
Nobele Wilden vertelt het verhaal van Julien Bizet Constant uit Martinique, die
zijn geloof hervindt in Lourdes en tenslotte daar hulpbisschop wordt. Hij beleeft de
gebeurtenissen in mei '68 in Parijs met Mabille Jasmin, een Hindoestaanse uit
Martinique, en met Ursula Cambiael, een Zwitserse die een plantage erft op
Martinique. In Lourdes wordt Julien Bizet Constant sterk beïnvloed door pater Père
Maure, door de gestoorde dichter Peyre Cardenal II en door de communistische
kroegbaas Joseph Varin.
In een interview met schrijver dezes in de Amigoe van 22 februari 1980 geeft Frank
Martinus Arion aan dat Nobele Wilden wel vijftien motieven heeft variërend van
metropool versus platteland tot het faillissement van jeugdbewegingen. Als leidmotief
geldt echter mijns inziens de leuze ‘De verbeelding aan de macht’, de bekende maar
vage kreet uit de mei-revolte in Parijs. Dit was oorspronkelijk ook de titel van deze
roman. ‘De verbeelding aan de macht’ wordt in Nobele Wilden geconcretiseerd in
politieke issue's als de onafhankelijkheid van Martinique, het arbeiderszelfbestuur
op Ursula's plantage op Martinique en het belang van de moedertaal zoals het
Creools en het Zuidfranse Patois versus de officiële taal in casu het Frans.
Nobele Wilden eindigt met de conclusie dat Lourdes vanwege de daar aanwezige
menselijke solidariteit het model is van hoe de wereld eruit moet zien. De politieke
boodschap van Dubbelspel van een maatschappij op coöperatief-socialistische
grondslag wordt in Nobele Wilden aldus eerst geplaatst binnen het kader van de
mei-revolte in Parijs en tenslotte verbreed tot het algemene verbroederingsprincipe
dat terug te vinden is in alle grote godsdiensten.
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De politieke boodschap van ‘Dubbelspel’ anno 1991
Ruim tien jaar na Nobele Wilden lanceert Frank Martinus Arion met het oog op de
Statenverkiezingen 1990 op de Nederlandse Antillen, een nieuwe politieke partij
onder de naam ‘KARA’. Conform het partijprogramma is het doel van deze partij
om de economische produktie van de Antillen in het algemeen en van Curaçao is
het bijzonder te verhogen, opdat binnen vier jaar een economische onafhankelijkheid
bereikt kan worden om daarna te gaan werken aan politieke onafhankelijkheid die
uiterlijk in 1998 gerealiseerd moet zijn.
Het ideologische kader van deze partij is dat het een combinatie beoogt van het
socialisme en het kapitalisme. Het ‘traditionele kapitalisme’ leidt tot extreme
klasse-verschillen en Derde Wereld-armoede. ‘Extreem socialisme’ betekent
bureaucratie en improductiviteit waardoor op den duur slechts verdeling van armoede
mogelijk is.
Frank Martinus Arion neemt met de politieke partij KARA afstand van Dubbelspel,
in dat boek bepleitte hij immers een maatschappij op coöperatief-socialistische
grondslag. Wel wordt in actiepunt nr. 7 van het partijprogramma gesteld dat
arbeidsparticipatie in bedrijven en winstdeling, de arbeidersproductiviteit en de
motivatie verhogen en daarom gestimuleerd moeten worden. De politieke partij
KARA weet overigens niet de benodigde stemmen te vergaren om mee te mogen
doen met de Statenverkiezingen.
De politieke boodschap van Dubbelspel mag dan wel achterhaald zijn, zijn
beschrijving van de sociale realiteit heeft na achttien jaar noch aan actualiteit noch
aan kracht ingeboet. Het boek heeft talloze herdrukken beleefd en prijkt op de
boekenlijst van menig scholier, waardoor het met recht een ‘classic’ genoemd mag
worden.
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Harri Theirlynck
Frank Martinus Arion en het zweepje van de Europese cultuur
Als men in Staphorst de revolutie wil prediken, zal men toch eerste de tale Kanaäns
moeten leren. Deze ‘oerwet’ heeft Frank Martinus Arion destijds als student
Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam zeer ter harte genomen, getuige
het koekje van eigen deeg, dat hij de Europees geschoolde lezer in Dubbelspel
opdist.
Je kunt deze culturele roman op veel niveaus lezen maar één aspect van
Dubbelspel is mijns inziens stelselmatig onderbelicht gebleven: het feit dat de sluwe
Frank Martinus Arion de Europese cultuur met het eigen literaire zweepje om de
oren slaat of erger nog: belachelijk maakt. Hij leent de literaire wapens van het
Avondland om het primaat van de Antilliaanse cultuur te vestigen.

Zwarte cultuur-Europese cultuur 10-0
Nog nooit is er in de Nederlandstalige literatuur een roman verschenen die de zaken
zo zwart-wit heeft weergegeven, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Achter de
façade van een ‘volks’ spelletje domino worden de tegenstellingen tussen de
Europese en de Antilliaanse/Afrikaanse cultuur slag voor slag uiteengerafeld. De
dominomatch in Dubbelspel is het zinnebeeld voor de botsing tussen de zwarte en
de blanke cultuur. In het personage van de pikzwarte deurwaarder Manchi
Sanantonio, een van de vier deelnemers aan het spelletje domino, krijgt de
teloorgang van de cultuur van de blanke overheersers gestalte. Manchi's levensdoel
is: Europeaan worden. Zijn zwarte kleur kan hij niet afleggen maar, meent hij, door
hard te werken kan hij als arme zwarte even ver komen als een blanke. ‘Als je maar
wilt en je hersens gebruikt’.
Oud-varensgezel Janchi Pau is in Dubbelspel de meest geprononceerde
tegenstander van Manchi. Janchi, in het begin van de roman nog een notoire losbol
en vrouwenjager, zal zich in het verloop van de domino-match ontwikkelen als de
antipode van Manchi, vooral in cultureel opzicht. In Arions roman komen geen blanke
slavenmeesters voor. Daarvoor in de plaats komt de zwarte Manchi. Zijn gedrag
refereert voortdurend aan de overheersers van weleer, aan de oude Europese
cultuur. In feite is de potsierlijke deurwaarder, die zo graag rechter wil worden, het
personage waarin alle kenmerken van die cultuur convergeren. Zijn gedrag en zijn
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verschijning zijn nagenoeg identiek aan die van de vroegere blanke slavenmeesters,
de protestant blanku. Voortdurend wordt de lezer daarop gewezen. Manchi is in
tegenstelling tot het merendeel van de zwarte bevolking niet katholiek, want dat
vindt hij maar een ‘typische slavengodsdienst’. Neen, Manchi is protestant want dat
is de godsdienst van de nakomelingen van de slavenmeesters.
Met zijn mooie maar belachelijk grote huis wil Manchi alle andere huizen in de
buurt in de schaduw stellen. En wat is volgens Manchi een mooi huis? Dat is een
huis ‘mooier (...) dan huizen die gebouwd waren door een van de machtigste
olieraffinaderijen ter wereld’. De Nederlandse Shell dus. De inspiratie voor zijn
woning heeft hij opgedaan van een oude prentbriefkaart van de huizen in Capri, de
fameuze Italiaanse cultuur dus. Zijn meubilair heeft hij, in navolging van de Hollandse
substituut-officier van justitie, speciaal uit Denemarken laten komen. Dit in weerwil
van de voorkeur van Solema, zijn zwarte vrouw, voor oude Curaçaose meubelen.
Manchi, die tevergeefs zijn kroeshaar met veel vet strak naar achteren tracht te
kammen, ziet in zijn in Europa geschoolde vrouw in de eerste plaats een exponent
van de Europese cultuur. Zij verhoogt derhalve zijn status. De wijze waarop hij haar
behandelt, is die van de heer ten overstaan van een horige. Solema moet Manchi
voor elke maaltijd een briefje van vijf toeschuiven (de prijs van een ‘goedkope hoer’),
omdat Manchi zijn vrouw jaren geleden eens op overspel betrapte. De deurwaarder
constateert met voldoening dat sommige mensen hem de titel ‘shon’ toedichen. In
de slaventijd was dat de aanspreektitel van de blanke meester en later ‘de
aanspreektitel voor alle personen die men respecteert en als van hogere sociale
rang erkent’ (Encyclopedie van de Nederlandse Antillen, 1969, pag. 508).
In zijn verlangen nog meer ‘Europees’ aanzien te verwerven, drijft Manchi steeds
verder weg van zijn eigen zwarte cultuur. Terwijl hij slag op slag verliest, dagdroomt
hij over een weekendhuis op Westpunt, want daar zit ook de blanke high-brow van
het eiland. Hij wil ook stoppen met het volkse domino-spel - dit is het laatste spelletje
- en zich op bridge en canasta gaan toeleggen.
Tegen het einde van de match gaan zijn waandenkbeelden volledig met hem op
de loop. Hij valt ten prooi aan schizofrenie en beeldt zich in rechter te zijn, zijn grote
ideaal. En dat is natuurlijk geen toeval, zoals geen schoen, piano of briefje van vijf
toeval is in deze roman. Het beroep van rechter is voor Manchi een sublimatie van
het beroep van de blanke slavenmeester.
In de loop van het spelletje domino wordt duidelijk dat Manchi ‘verschrikkelijk fout’
zit. Manchi Sanantonio is door Arion op een slimme ma-
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nier neergezet als ‘lachspiegel van de Europese cultuur’. Hij krijgt ongenadig op zijn
falie van de zwarte cultuur.
De grootste fout die Manchi maakte, is dat hij verkeerd heeft gekozen. Hij kiest
niet voor de eigen cultuur, zoals Janchi Pau en Solema, maar voor een onbereikbaar,
niet toereikend ideaal: de egoïstische Europese beschaving. Niet voor niets omarmen
twee pianoscenes het eigenlijke verhaal. In het begin van Dubbelspel tracht Manchi
op de piano een liedje te spelen. ‘Het was verschrikkelijk fout’. Op het einde van
het verhaal, na het domino-echec, zit de zwarte deurwaarder weer achter de piano.
De derde toon van ‘Au clair de la lune’ (is er een on-Antilliaanser lied te bedenken?)
is fout. Manchi beseft zijn totale mislukking en schiet zich door het hoofd. Hij sterft
aan het symbool van de verkeerde cultuur.
Zo verliest Manchi's Europese individualisme het van Janchi's liefde en
gemeenschapszin, een typisch Antilliaanse eigenschap volgens Solema.
Mooi, die symboliek van het spelletje domino. Manchi merkt niet dat tijdens de
match de poten onder zijn stoel worden weggezaagd, net als bij de tsaar in een van
de motto's voorin het boek: ‘When he lost an Empire he hardly noticed it’. En ook
de koloniale Spanjaarden gingen indertijd al dominospelend tenonder. ‘Domino is
een gevaarlijk spel: Het is aan een dominotoernooi te wijten dat de Hollanders in
1625 het onneembaar geachte fort “El Moro” op Puerto Rico op de Spanjaarden
wisten te veroveren.’. Alles past in elkaar in deze roman.
Wir sitzen um ein Tischen irgendwo
Und sagen Worte. Ineinderpassen
Die Worte, die wir vor uns liegen lassen,
Als spielten wir zusammen Domino.
(Motto voorin Dubbelspel)

Eindstand zwarte cultuur-Europese cultuur: 10-0.

Gezellige 19e-eeuwse verteller
Het leukste van Dubbelspel is dat Arion de Europese cultuur met de eigen literaire
wapens kastijdt. Hij bedient zich van traditionele, Europese verteltechnieken om
zijn gelijk te halen. Op de eerste pagina wordt de lezer verwelkomd door een
gezellig-ouderwetse, negentiende-eeuwse auctoriële verteller, die ons kennis laat
maken met het dorpje Wakota, de plaats waar het historische partijtje domino zich
die zondagmiddag zal afspelen. ‘Men zal zich daar nog herinneren, dat voor kort
vier mannen in deze wijk elke zondagmiddag een partijtje domino speelden bij het
huis van één hunner: Boeboe Fiel.’ Vervolgens worden de hoofdrolspelers van de
roman een voor een uitvoerig geïntroduceerd.
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De verteller lijkt zich in de handen te wrijven: houdt u vast lieve lezer, er gaat een
spannend avontuur volgen, het verhaal van ‘een verbazingwekkend wereldrecord’.
Daarna treedt de vertelinstantie terug, om aan het einde van de roman, in
Naspelen, weer terug te keren als auctoriële ik-verteller. Het hele verhaal blijkt dan
een verslag te zijn geweest dat de ik, free-lance rechtbankverslaggever, in opdracht
van de rechter over de moordpartij in Wakota heeft geschreven. Een vergelijking
met de bekende negentiende-eeuwse fictie van het gevonden manuscript dringt
zich op. Frank Martinus heeft niet voor niets Nederlandse taal- en letterkunde
gestudeerd.
Nog meer knipogen naar de literatuur van het Avondland. Je zou Dubbelspel ook
als een eigentijds mirakelspel kunnen zien. Er wordt immers een wonder
gedramatiseerd, het wonder van een verbazingwekkend wereldrecord en het wonder
van een wonderbaarlijke bekering, die van Janchi Pau: van losbol tot idealist.
De roman is keurig in bedrijven verdeeld met een soort van toegift in de vorm van
‘naspelen’ (de reien?). Als in het klassieke drama hangt Arion het postulaat van
Aristoteles' eenheden van tijd (mijn uitgave van Dubbelspel telt nota bene exact 365
pagina's! - kan dat nog toeval zijn?), plaats en handeling aan. Je kunt de roman ook
gemakkelijk uiteenleggen in de vijf bedrijven van het klassieke drama. De expositie
(waarin het dorpje Wakota en de hoofdrolspelers worden voorgesteld), de intrige
(het spelletje domino en het dubbelspel dat de spelers met elkaars vrouwen spelen),
de climax (de opeenvolgende overwinningen van Janchi), de catastrofe (Chamon
steekt Boeboe neer) en de peripetie (de afwikkeling in Naspelen). Alles zit netjes
op z'n plaats. Bovenstaande technieken zijn door Frank Martinus Arion met een
weloverwogen en vooropgezet doel gehanteerd. ‘In het schrijven als ik doe, zit een
strategie ...’, zegt Frank Martinus Arion in een interview. ‘(...) ik hanteer bekende
middelen en zo kom ik rustig bij de burger binnen om hem te bombarderen met
nieuwe inzichten over de lagere klasse.’ Slimme Arion: om de bittere pil van de
boodschap (‘weg met de Europese en leve de Antilliaanse cultuur’) zit een suikerzoet
laagje literair vernis. Om de Europese lezer het slikken te vergemakkelijken. En zo
gooit Arion met Dubbelspel de deur van het tijdperk van de blanke retrospectanten
Debrot, Van Leeuwen en Marugg, het tijdperk van de monomane getuigenis-literatuur,
met een geweldige klap in het slot.
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Bericht uit hogere sferen
aan de bevolking, zeggende dat de dichters komen overnemen
Laat
Dat de dichters zich voortaan uitspreken
Over zaken van staatsbelang
En dat er geen beslissing meer ontstaat
Zonder dichters.
Roep alle dichters bijeen.
Niet in dichterlijke congressen, maar in Genève
Bij de eeuwige vredesonderhandelingen
Die niet op gang komen.
In de wereldraden der kerken.
In de nato, in de unesko, in de uno.
Overal waar gesproken wordt of gevochten
In alle verenigingen
Zullen er een of meer dichters aanwezig zijn.
Een beslissing genomen zonder een dichter
Zonder de handtekening van een dichter
Zal een besluit van heden af van geen waarde meer zijn.
Volgende dichtersgeneraties
Zullen zich bekommeren om vorm.
Hedendaagse dichters moeten spreken, als nooit tevoren
Moeten harder zeggen ja en neen
En er zal verboden worden dat er ondichterlijk gesproken
Wordt.
Dichters gaan de plaatsen innemen van politici
en economen.
Dichters zullen voortaan de statistieken met de waarheid
In verband brengen
Zoals de politici ten onrechte het dichterwoord censureren.
Na beraad zullen de dichters de statistieken al of niet
Prijsgeven.
Er zal geoordeeld worden naar creativiteit en menselijkheid
met enig voorkeur voor zwart.
Wij zullen uit uw domme kinderhanden de wereldbollen overnemen
opdat gij niet meer overreden wordt
als kinderen met de speelbal in uw hand
Speelzieken die gij zijt.
Gij burgers hebt er niets van terecht gebracht
En gij zult er ook niets van terecht brengen
En het project van de wereld wordt u voortaan
Voorgoed ontnomen. Luister:
Voortaan hebt hij de dichter maar te volgen.
Op straffe van een totale debacle!
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Wim Rutgers
Caliban in de metropool
Frank Martinus Arion: Nobele wilden in Caraïbisch perspectief
In zijn tijdschrift Ruku (1969-1971) nam Frank Martinus Arion het gedicht ‘Bericht
uit hoger sferen’ op, dat in vijf strofen van ongelijke lengte zijn visie op het
dichterschap weergeeft. Hij wijst op het maatschappelijk belang van een dichterlijke
visie tegenover de clerus, de politici, de economen en aan het slot van het gedicht
de burgers in het algemeen. Hij wijst op het primaat van de literaire inhoud voor de
dichters; pas nadat hun visie algemeen geaccepteerd is, zal de vorm voor de
komende dichtergeneraties weer belangrijk zijn. Vrijheid, creativiteit en menselijkheid
met een geringe positieve discriminatie voor zwart zullen de maatstaf zijn. Na deze
constatering gaat het gedicht dat aanvankelijk over de dichters gaat, direct persoonlijk
d.m.v. ‘wij’ vanuit de dichter tegen de burger, die er niets van terechtgebracht heeft
in deze wereld. Dichters die politicus zijn geworden of politici die dichter zijn, komen
in het Caraïbisch gebied heel wat voor. Maar of die er het in het algemeen beter
afgebracht hebben dan de burger? Frank Martinus zal er later zelf nog antwoord
op geven.
Frank Martinus laat in Ruku zijn ‘bericht’ klinken met gezag, ‘uit hoger sferen’, in
de vorm van een officiële afkondiging. Dat voor hem de dichterlijke verbeelding aan
de macht moet, is in zijn visie heel consistent aanwezig, want het is ook nog het
thema van de derde grote roman, die na Dubbelspel (1973), Afscheid van de koningin
(1975) in 1979 onder de titel Nobele wilden verscheen, dus tien jaar na het
Ruku-gedicht.
2

De debuutpoëziebundel Stemmen uit Afrika (1957, 1978 ) speelde in het in de
titel genoemde werelddeel, waar Afscheid van de koningin ook gedeeltelijk gesitueerd
was; in Dubbelspel was de ruimte Curaçao. Met Nobele wilden verkent Martinus
het Caraïbisch eiland Martinique, ‘département d'outre mer’ van Frankrijk en de
bekende bedevaartsplaats Lourdes in het zuiden van dat land; een analyse van het
Franse kolonialisme: de verhouding metropool-periferie (Frankrijk/Martinique;
Parijs/Lourdes).

Inhoud en analyse
Het hoogtepunt van Nobele wilden is aan het slot als Père Maure, de geestelijke
leider in het Zuidfranse Lourdes, en Julien Bizet Constant, een gewezen kloosterling
uit Martinique en nu tolk en ziekenverzorger in het bedevaartsoord, de berg Beout
bij het stadje beklimmen, waar de meester sym-
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bolisch de macht overdraagt aan de leerling - een haast bijbels gegeven. Hun
gesprek bij het beklimmen van de berg bevat m.i. de essentie van het boek; daarom
enkele citaten van dit ‘symposium’ ter verduidelijking:
Al meer dan vijfhonderd jaar probeert een deel van Europa bij de volken
buiten, bij de zgn. Nobele Wilden het verloren gevoel van eenheid van
het leven, dat ze op mysterieuze wijze verloren heeft, terug te vinden.
Terwijl het andere deel die volken onder de voet liep, tot slaven maakte!
De hippies, de studentenopstanden. Hier en elders. Het heeft te maken
met de volken van de derde wereld die we onderdrukt hebben en
bewonderd.
Wat curieus als die alliantie er ooit komt, tussen de vroegere Nobele
Wilden en onze moderne jeugd. Maar terecht. De jeugd is wild en de
jeugd is nobel. Wat de meest opvallende karakteristieken zijn van de
revolutionair.
Oorspronkelijk werd de roman door de uitgever aangekondigd onder de titel ‘De
macht der verbeelding’ en om de ‘verbeelding’ draait heel de zeer zorgvuldig
gecomponeerde roman. Hij bestaat uit drie delen: ‘De verbeelding aan de macht’,
‘Bananen huilen niet’ en ‘De macht der verbeelding’. Dit drieluik telt resp. negen
brieven, 27 en negen hoofdstukken. De brieven worden gewisseld tussen drie
personen in de maanden mei tot december 1976. Het tweede en derde deel spelen
in mei en oktober 1968, als er drie miljoen bedevaartsgangers naar Lourdes trekken.
Door deze structuur leest het eerste deel moeizaam, omdat de logische verbanden
slechts langzaam prijsgegeven worden en pas vanaf het tweede deel hun duidelijke
functie krijgen. Pas bij herlezing komt het eerste deel volledig tot zijn recht, maar
dan blijkt ook hoe knap de motieven die later belangrijk zullen worden, voorbereid
zijn. Bepaalde delen die in de brieven genoemd worden komen later in het verhaal
zelfs letterlijk terug. Maar niet alleen het eerste deel vergt veel van de lezer. Het
boek zit, evenals Afscheid van de koningin boordevol theorieën en gesprekken die
breed uitgemeten worden. Opnieuw is de Held almachtig en erg on-Hollands
onbescheiden of zelfs arrogant. Maar dat is een onmisbaar facet voor het thema
deze keer en volkomen functioneel.
Deze in alle opzichten rijke roman is met een enorme inzet en durf geschreven.
Er wordt bijzonder veel overhoop gehaald op literair historisch, theologisch en politiek
gebied, volgens sommigen waarschijnlijk veel te veel voor één roman. De opzet is
zo gecompliceerd dat ook van de lezer verbeelding geëist wordt. Degenen die zich
die inspanning willen getroosten, worden rijkelijk beloond. Ik benadruk dit even
omdat deze roman relatief weinig aandacht gekregen heeft, in tegenstelling tot
Dubbelspel.
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De negen brieven in het eerste deel worden door drie van de belangrijkste
personages aan elkaar gericht: de hoofdfiguur Julien Bizet Constant, het Zwitserse
meisje Ursula Cambiael en de Hindostaans-Martiniquaanse Mabille Jasmin. Deze
brieven die acht jaar na de eigenlijke gebeurtenissen geschreven zijn, tonen aan
dat het contact tussen de revolutionairen minder is geworden, evenals de
oorspronkelijke idealen van de mei-revolte 1968 in Parijs: het jeugdig élan van de
studerende jongeren sterft af en ‘inkapseling’ is onvermijdelijk. Het tweede en derde
deel vormen het eigenlijke verhaal dat door een traditionele alwetende verteller
gebracht wordt. Deel drie begint echter met een uitvoerig schematische rapportage
die de achttien verschijningen van Bernadette Soubirous, zoals Père Maure die
bestudeerd heeft.
Deze veelzijdige aanbiedingsvorm maakt het lezen tot een steeds wisselende
concentratie. Er zijn prachtige beschrijvingen als de tocht die Mabille door de bergen
van Martinique maakt, en de gruwelijk-vieze scène van het baden de zieken in
Lourdes: allemaal met hun vaak open wonden en zweren in hetzelfde badwater,
waarna de brancardiers en Julien als boetedoening van dit water dat donkerbruin
van vuil en vol ziektekiemen zit, gaan drinken na afloop.
Daarnaast zit het verhaal vol theoretische beschouwingen, vooral als er mannen
optreden. Met de vrouwen gebeurt er tenminste wat in de sfeer van de handeling;
de mannen kletsen alleen maar. In deze superieure gesprekken moet je wel
leesgenot vinden, wat heel wat critici niet lukte.
De onbetwiste Hoofdfiguur en Held - Julien Bizet Constant - heeft in 1967 na het
‘massacre’ van Guadeloupe waarbij de Franse politie ongeveer veertig
demonstranten neerschoot, uit het protest het klooster vaarwel gezegd en zich
aangesloten bij de jongeren die deelnemen aan de mei-revolte van 1968 en daarmee
de verbeelding aan de macht willen brengen. Als De Gaulle de orde herstelt,
verspreiden de protesterenden zich her en der. Sommigen gaan terug naar hun
(opgeluchte) ouders, anderen trekken naar India waar ze eveneens hopeloos
mislukken. Julien gaat met Renato, een aanhanger van de Baskische
afscheidingsbeweging, naar Spanje. Na de gevangenneming van zijn vriend moet
hij het land verlaten en op weg naar Parijs doet hij het bedevaartsoord Lourdes aan,
omdat hij zich uit zijn jeugd op Martinique het meisje Soubirous aan wie de Maagd
verschenen is, herinnert. Hij voelt zich verwant met haar in een solidariteit van
armoede. Als hij een advertentie ziet waarin een tolk gevraagd wordt, besluit hij te
blijven als brancardier (ziekendrager) en tolk.
Terwijl in de achttiende eeuw de ‘nobele wilde’ als de ideaalfiguur van natuurlijkheid
en zuiverheid tegenover de Europese decadentie in Frankrijk vereerd werd en als
wijs geprezen werd om zijn zwijgzaamheid, wordt

Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers (red.), Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud

512
deze 20ste-eeuwse Neger uit Martinique wijs genoemd omdat hij ‘alle talen van de
wereld spreekt’. De nobele zwarte held overwint steeds tegenstellingen, die in
Lourdes opduiken, als ‘kolonie en moederland’, ‘de Derde Wereld tegen de Oude’,
‘de historie tegen de actualiteit’, ‘verbeelding en starheid’, ‘de zwarte man tegenover
de blanke’, omdat hij getraind is voor ‘geestelijke oorlog’. Niet de daad als naar de
politie geworpen straatstenen of de op de demonstranten gerichte mitrailleur brengen
een oplossing, maar de droom en de verbeelding. Niet het geweld, maar de
verbeelding moet aan de macht! Door de armoede en de verdrukking in de jeugd
(Je zorgt maar dat je op tijd komt!) is Juliens geestkracht gestaald en onderwerpt
hij zijn omgeving aan zijn wil. Iedereen geeft zoveel keren toe hoe intelligent Julien
wel is, dat het een leidmotief van de roman geworden is; Julien is een vat vol goede
eigenschappen.
De Engelse sociale werkster Ellen Wayne in haar eenzaamheid, de leidster van
een groep bedevaartsgangers Zuster Maris Carmelita de Jesus met haar seksuele
onervarenheid en nood, het rijke Zwitserse meisje Ursula en de felle revolutionaire
Hindostaanse Mabille, zij alles bezwijken voor Juliens geestelijke en lichamelijke
charmes. Maar eigenlijk gebruiken ze hem om zich van hun eigen problemen te
bevrijden. Zo lijkt hij de veroveraar maar is in feite de uitgebuite. Zijn uiteindelijke,
blijvende geliefde zal daarom de Maagd van Lourdes zijn, die aan het eenvoudige
volksmeisje dat op haar vijftiende nog niet lezen en schrijven kon, verscheen. Zíj is
trouw en onbaatzuchtig. Daarom neemt Julien het besluit opnieuw in het klooster
te gaan.
De belangrijkste mannelijke tegenspelers zijn naast enkele simpel-gelovige
brancardiers, de communist Varin, de voor zot versleten dichter Peyre Cardenal II,
en de geleerde priester Père Maure die aan keelkanker lijdt en wiens dood nabij is.
Alle drie bestuderen ze het raadsel van de verschijningen te Lourdes. De eerste,
Joseph Varin, heeft in zijn theorie van de ‘driehoeksredenering’ ontdekt dat de cultus
van Bernadette van Lourdes afkomstig is uit Ethiopië en dat de Maagd eigenlijk
zwart zou zijn:’ O, o, o, een gave van Egypte, van Ethiopië, waar wij blanken soms
de neiging hebben op neer te kijken, ondanks hun grote culturen.’ De dichter
Corneille, die zich Peyre Cardenal II noemt, heeft een grote voorganger gehad in
zijn middeleeuwse naamgenoot, een troubadour die tot de sekte der Catharen
behoorde. Zoals Martinique als kolonie onderdrukt werd (en wordt) door Parijs, zo
worden Zuidfranse minderheden intern onderdrukt door het noorden - de metropool
domineert de periferie - zo luidt zijn stelling. De Catharen waren in zijn ogen de
werkelijk consequent gelovigen, hoewel ze voor ketters werden uitgemaakt; ze
leefden ascetisch, waren niet bang voor de dood en vooral: ze hadden een voorkeur
voor zwart.
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De dichter wil de ‘zwarte schoonheid aan de macht brengen.’ ‘Jij bent het teken,’
zegt hij tegen Julien. Père Maure tenslotte, is de belangrijkste antipode. Hij heeft in
een studie over de verschijningen van Lourdes het onmogelijke ervan aangetoond.
Hij is niet alleen lichamelijk ziek, maar zal zijn leven in ongeloof eindigen. In het
gesprek met Julien op de berg redt deze hem van de geestelijke ondergang.
De drie antagonisten vertegenwoordigen de Westeuropese cultuur waarin zo
weinig verbeelding rest dat ze ten onder gaat in theorieën die weliswaar knap zijn,
maar die voor de verbeeldingloze volstrekt onacceptabel zijn. Tegenover
wetenschappelijke stellingen, kerkelijke dogma's en literaire gegevens, stelt de
Nobele Wilde de simpele en vitale natuur in het symbool van de banaan die nooit
sterft. Op Martinique luidt een spreekwoord: ‘De banaan is stervende: haar kinderen
zijn er al!’ De banaan is het symbool van het eeuwige natuurlijke leven.
Julien bezit de verbeelding om het Wonder van Lourdes langs natuurlijke weg te
verklaren. Zoals kinderen in de wolken allerlei figuren fantaseren, zo komt hij erachter
dat, vanuit een bepaalde optiek, die Bernadette nauwkeurig aangaf in haar
getuigenissen, de contouren van de grot de vormen van een vrouw vertonen,
uiteraard zwart door de kleur van de rots. En daardoor tegelijk zeer Caraïbisch,
omdat hier de zwarte Madonna zeer vereerd wordt. De enigen die dat ook zagen,
Bernadette en Peyre Cardenal II, worden direct bovennatuurlijk vereerd of voor gek
verklaard en daarmee door de burgerlijke zekerheid onschadelijk gemaakt. De
bureaucratie van het ver doorgevoerde rangenstelsel van de ziekenverzorgers en
het kapitalisme van de souvenirwinkels maken het ‘Wonder’ tot symbool en
organisatie zonder verbeelding, dus DOOD.
De dichter Peyre Cardenal II gaat ten onder aan de dood: hij heeft zijn vrouw
gewurgd waardoor hij op de rand van de waanzin komt en zelfmoord pleegt. De
geleerde Varin krijgt een ongeluk op een expeditie om bewijzen te zoeken voor zijn
theorie: hij valt in de ‘kloof’ die het symbool van scheiding is, van het gebrek aan
zekerheid. Julien en Père Maure nemen deze kloof in de berg met gemak. De
geestelijke Maure sterft in ongeloof, maar Julien zal sterker zijn dan alle anderen
omdat hij getraind is in ‘geestelijke oorlog’, die ‘de cyclus van mijn eigen vrijheid’
uitmaakt, de natuurlijke aanvaarding van het leven. In de eenzame Maagd zal hij
een getrouwe liefde vinden tot hij zo sterk is dat hij het werk van Père Maure kan
afmaken op zijn eigen manier, die een wraak zal zijn op de arrogantie van het Westen
en zijn Enig-Zaligmakende Kerk. Vergeleken bij wat hij gaat doen was Parijs '68
nog maar een voorspel!
De schrijver besteedt veel aandacht aan maatschappelijke minderheden die
verdrukt worden door de Macht. In hen herkent hij de kiem der
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verbeelding: de jongeren tijdens de Mei-revolte, de Basken, de Catharen, en
taalkundige minderheden als het Rheto-Romaans in Zwitserland, de taal van de
troubadours in Zuid-Frankrijk en het Créole op Martinique.
Een daadwerkelijke revolutie predikt Frank Martinus Arion niet. Hij pleit voor een
zacht kapitalisme en internationale solidariteit van de armen, nederigheid,
dienstbaarheid en onbaatzuchtigheid. Armoede blijft armoede dacht ik zo, blanke
of zwarte. ‘Het is (...) niet een kwestie van blank en zwart zoals we vroeger dachten,
maar van rijk en arm, althans, dat het lot van de ‘verworpenen der aarde’ overal op
de wereld min of meer, neen precies, hetzelfde is.’
Tegenover de geschiedenis die altijd te zien heeft gegeven dat de blanke
missionaris de arme zwarte wat gaf en als gever superieur was, stelt hij de moderne
Neger die geeft aan de blinde blanke. Hij schenkt de vrouwen zijn liefde die hen
vrijmaakt, de mannen zijn inzicht en intelligentie. De toekomst is aan de zwarte man
uit de Derde Wereld. Julien gaat terug in het klooster en wordt daarna hulpbisschop
van Lourdes, met het doel om met de documenten van Père Maure zich voor (te)
bereiden op de totale ontploffing. Van Lourdes, van de hele Sancta Ecclesia Catolica!
Uit de brieven in deel één blijkt dat ook de strijd d.m.v. de daad doorgaat. Mabille
is actief in Martinique; Ursula zal naar datzelfde eiland gaan om een
arbeiderszelfbestuur op een door haar geërfde bananenplantage te vestigen. Het
elan van Parijs '68 is niet uitgedoofd maar verplaatst zich naar de Derde Wereld,
waar het trouwens even fel wordt onderdrukt, zodat er in feite niets wordt opgelost:
‘Dan is de cirkel van 67/68 weer rond. Eindigen of beginnen we, waar we toen
begonnen.’ Alleen Juliens strijd van binnenuit, zijn ‘geestelijke oorlog’ zal op den
duur tot resultaten leiden. De werkelijke revolutionair is die met verbeelding, al komt
die in het verhaal zelf nog niet tot direct revolutionaire daden. Of in het voetspoor
van Homerus: ‘Vertel mij o muze: Al de helden waren reeds teruggekeerd, behalve
ene Julien Bizet Constant, wie de duivel weet welke macht nog steeds gevangen
hield.’

Verbinding en omkering
Frank Martinus Arion werkt deze idee van Juliens ‘Odyssee’ uit via twee principes:
de verbinding en de omkering. Zo relateert hij historisch de middeleeuwse catharen
in Zuid-Frankrijk aan het moderne Lourdes; de Mei-revolte, Julien op Martinique en
Bernadette in Lourdes zijn geografisch verbonden. Ze leven beiden in de periferie
en worden uitgebuit omdat ze arm zijn. Iedere keer komt deze verbinding weer voor:
‘het aspect van de internationale solidariteit van de armen, ondanks hun kleur.’ Ook
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de taalminderheid is een verbindingsschakel: het Patois van Lourdes en het Créole
van Martinique tegen welke beide talen de Fransman zich arrogant opstelt; evenals
andere landen tegenover taalminderheden binnen hun grenzen. Zo verbindt Frank
Martinus Arion Lourdes ook met Afrika, omdat Lourdes zwart als voorkeurkleur
heeft. Revoluties in Cuba, Bolivia, Angola, Mozambique, Curaçao, Duitsland worden
ook met elkaar verbonden. Opvallend is daarbij de symboliek van het bergbeklimmen
dat zich steeds herhaalt! Zo beschrijft de auteur een veelomvattende en in de historie
verbonden eenheid van onderdrukten en hun verzet, die dwars door ras en kleur
heengaat.
o

Van de andere kant keert Frank Martinus Arion de zaken 180 om. Hij legt de
oorzaak van mei 1968 in de eerste plaats in de kolonie: het massacre van Martinique.
Hij verdedigt de suprematie van het geven: ‘Van nu af aan werd híj de gever! Hij
werd de arrogante, die zijn vader en moeder in de steek laat om te gaan missioneren.
Onder blanken, onder blinden! Missioneren in hun ruïnes!’ Tegenover de historie
van de missionarissen plaatst hij de nobele wilde Julien. Maar terwijl de eersten
arrogant-superieur optraden en het eeuwige leven in ruil ontvingen voor hun
‘opoffering’, is Julien volstrekt belangeloos en ongelovig. Enkele keren wordt hij
desondanks met Christus vergeleken! Deze meer-dan-menselijke Julien ontdekt
dat er geen bovenaardse verschijning is, dat Lourdes dus eigenlijk bedrog is; toch
wordt hij er na acht jaar hulpbisschop en laat hij de R.K.-kerk zijn gang gaan met
het kermisgedoe. Hij doet niets, maar accepteert; zoals Bernadette ook vaag was
in haar beschrijvingen, zo zwijgt hij en laat de kerk haar traditionele interpretatie.

Woord en daad
Nobele wilden predikt de revolutie van het woord, niet van de daad. Opvallend is
het groot aantal verwijzingen naar auteurs in deze roman. Dat zijn dan allereerst de
bronnen die Frank Martinus Arion kennelijk naast zijn persoonlijke ervaringen in
Lourdes, raadpleegde, zoals E. Zola: Trois villes, deel I, Lourdes, 1896 dat hij vaak
aanhaalt. En vooral Franz Werfel: Das Lied der Bernadette waaruit hij velerlei
gegevens en het motto voor zijn roman haalde. Bovendien noemt hij Laurentius:
Lourdes Documents Authentiques (vijf delen) en A. Ravier: De geschriften van de
H. Bernadette en haar geestelijke weg (1965).
Daarnaast noemt of citeert hij uit de wereldliteratuur van Homerus, via
Shakespeare, Rousseau en vele anderen, tot moderne auteurs van Frankrijk, Spanje,
Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. Hij strooit met namen van grote filosofen
en economen, citeert Marx en Plato, Eugène Ber-
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nat: Proverbes Patois, Unamuno, Aimé Cesaire en veelvuldig Franz Fanon. Waarlijk,
ook deze auteur kent alle talen en literaturen van de hele wereld!
Opvallend is daarbij dat hij Franz Fanon met instemming aanhaalt en Aimé
Cesaure als politiek leider rigoureus afvalt: ‘Cesaire, die de revolutie heeft gepredikt
maar niet heeft kunnen maken.’ Ook Leopold Senghor met zijn ideeën van de
négritude meet het ontgelden omdat hij te francofiel geworden zou zijn. Cesaire en
Senghor zijn nu net de enige twee ‘dichters’ uit de lange rij in Nobele wilden die
politieke macht hadden, zoals het gedicht ‘Bericht uit hoger sferen’ eiste. Maar toen
ze hun woorden in de praktijk mochten brengen kregen ze de kritiek omdat ze het
niet veel beter of slechter deden dan de ‘burger’ volgens het oordeel van Julien,
Mabille en andere revolutionairen. Julien neemt zich in 1968 voor het werk van Père
Maure voort te zetten maar heeft in 1976 als hij zijn brieven schrijft nog niets gedáán.
Mabille droomt zich een guerilla in het bergland van Martinique maar zodra ze daar
een keer gaan lopen, moet ze met de billen letterlijk bloot in doodsangst vluchten
voor een paar jagers. Ursula, Varin, Peyre Cardenal II - ze zeggen allemaal over
Lourdes te willen schrijven, maar geen komt verder dan ingewikkelde theorieën,
plannen of schema's.
Dat is dan de zoete wraak van een auteur op zijn personages, omdat Frank
Martinus Arion wèl doet wat zij niet kunnen! Een auteur maakt in het algemeen
trouwens de revolutie niet met de directe daad maar met woorden; een schrijver en
dichter in het bijzonder met zijn fantasie, werkt met zijn verbeelding die hij met
woorden vormgeeft.
In zijn poëziedebuut Stemmen uit Afrika was Frank Martinus Arion al een
toeristische gids die de lezer beeldend over Afrika vertelde; in Dubbelspel wees hij
de lezer erop dat hij meer van ‘zijn eigen dingen’ moest houden, maar de macht
van de buitenlanders werd niet daadwerkelijk gebroken; over de revolutie van de
Curaçaose dertigste mei 1969 reageert Frank Martinus Arion zelfs met voorbehoud;
in Afscheid van de koningin had de auteur wel sympathie voor revolutionaire daden
van de orchideeënkoningin Mevrouw Prior, maar kwam de hoofdfiguur-journalist
ook niet tot grootse daden.
Geen van de hoofdfiguren in Nobele wilden toont wat hij/zij predikt. Mabilles
opstand is er een van papier: pampletten of zelfs dat niet meer. Of Ursula's
arbeiderszelfbestuur op haar bananenplantage zal slagen moet nog bewezen worden
- het boek vertelt het niet. Alle mannen redeneren prachtig, inclusief Julien. De
Baskische verzetsstrijder Renato Gonzalez Yarzagaray gaat bijvoorbeeld naar Cuba
en Mexico waar hij in de muziekwereld schittert.
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Verzet
Frank Martinus Arion past in de Caraïbische verzetsliteratuur zoals Selwyn Cudjoe
en Aart Broek die beschrijven. Hij pleegt dat verzet in die zin dat hij een thema als
van de ‘goede wilde’ vanuit Caraïbisch perspectief herïnterpreteert.
Juliens poging om via het klooster aan de armoede te ontkomen en om hogerop
te komen is de gesanctioneerde wijze van verzet binnen het systeem. Toch is ook
die in zoverre ongewoon dat niet zoveel jongens daartoe besloten en besluiten! Het
vertrek uit het klooster en het verzet met de daad op de barricades in mei 1968 is
ronduit mislukt. Nu zal Julien, terug in het klooster, het systeem van binnenuit
bestrijden. Iedereen heeft het opgegeven, maar hij niet!

Kritiek
Over Nobele wilden verscheen bij publicatie een tiental recensies, waarna het boek
vergeten leek te worden. Alleen Met eigen stem (1980) ging uitgebreid op het werk
in. Uit de recensies kies ik er drie: twee waarderende van Aad Nuis en Jos de Roo
en een negatieve van Jacques Kruithof.
Nuis vindt het boek een ambitieuze ideeënroman, maar verwacht wel bedenkingen
bij de Nederlandse lezer: het is te buitenlands in zijn setting en keuze van de
personages; er wordt teveel serieus in geredeneerd wat de Nederlander ouderwets
vindt. Julien is als personage soms overtuigend, de mannelijke bijfiguren zijn
schematisch; de vrouwelijke tegenspeelsters daarentegen zijn weer beter. Ook
tegen de ideeën zou je wel wat in kunnen brengen, maar: ‘Het gaat er niet om of ik
het eens ben met de auteur of zijn personage, maar of het boek mij prikkelt tot
meedenken en tegenspreken. En dat doet het.’
Kruithof vindt dat het heen-en-weer-gepraat van de personages een weinig helder
inzicht oplevert, wat de verbeelding aan de macht betreft, en zelfs onzin is zodra
het gaat om troubadours en katharen. Frank Martinus Arion kent zijn
literatuurgeschiedenis niet! De tegenspelers van Julien zijn warhoofden. Ook de
onthulling - die Nuis juist zo schitterend vond - is flauw. Het eerste deel - door Nuis
‘bont’ genoemd - vindt Kruithof het ergst; vooral de brieven van Ursula. Gelukkig is
Mabille aardiger en sympathieker. ‘Ik zou nog een hoop schoolmeesterachtige
opmerkingen kunnen maken over passages en verwijzingen die niet kloppen - ze
steunen mijn indruk dat deze auteur meer ideeën dan verbeelding heeft.’
De Roo stelt dat Nobele wilden in zijn provocatie van de blanke cultuur de omkering
van de kolonisator-gekoloniseerde-verhouding verbreedt
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door deze tot de jeugd uit te breiden en een belangrijke plaats te geven aan de
schoonheid. De roman heeft bovendien een heel boeiende vorm: ‘Het is een leesboek
met van alles: avonturen, beschrijvingen, schema's, gesprekken, gedachten, citaten,
theorieën en brieven. In de vorm is “Nobele wilden” wat het in de inhoud bepleit:
een integratie van veel aspecten.’ De Roo concludeert: ‘De ingebakken minachting
van de kolonisator stelt Frank Martinus Arion op een intelligente manier aan de kaak
in het beste boek dat hij tot nu toe geschreven heeft.’
Frank Martinus zelf zei in een interview met Walter Palm in het Antilliaanse dagblad
Amigoe van 22 februari 1980: ‘Nobele wilden heeft wel vijftien motieven. Ik heb er
vijftien jaar aan gewerkt. Een van de belangrijkste motieven is het faillissement van
jeugdbewegingen omdat men de leden niet screent. Het elan van de
jeugdbewegingen wordt gedoofd als de leden weer toetreden tot het “establishment”
... Een ander belangrijk motief is de exploitatie door de metropool van het platteland...
Het is niet een kwestie van blank en zwart zoals we vroeger dachten, maar van rijk
en arm.’.

Caraïbisch
Vanuit Caraïbisch perspectief is Nobele wilden in tweeërlei opzicht opmerkelijk. Dat
is ten eerste wegens het zeer verbreide Prospero-Caliban motief, dat de auteurs
ontlenen aan Shakespeare: The tempest. Ik volg hier allereerst Selwyn R. Cudjoe
in zijn thesis Resistance and Caribbean Literature waar hij in hoofdstuk IX ‘Towards
independence’ aantoont hoe de Europese visie op de ‘inboorlingen’ parallel loopt
met het zich initiërende kolonialisme. Als de Franse humanistische filosoof M.E. de
Montaigne (1533-1592) in 1580 zijn ‘essai’ schrijft over de ‘kannibalen’ presenteert
hij deze als ‘nobele wilden’ die deugdzaam en vreedzaam in een natuurlijke staat
leven die geen persoonlijke eigendom kent. Maar zodra het kolonialisme een feit
wordt nadat Engelsen en Hollanders gezamenlijk de Spaanse Armada verslagen
hebben (1588) en een begin wordt gemaakt met de kolonisatie van Virginia
bijvoorbeeld, krijgen we een heel ander beeld, als in Shakespeare: The tempest
(1611), waarin de nobele wilde tot primitieveling en afstotelijke wordt die onderdrukt
en uitgebuit moet worden, daarmee het prototype voor de verhouding
gekoloniseerde/kolonisator leverend: ‘a savage and deformed slave’. Onder invloed
van de Europese Romantiek zal de wilde weer ‘nobel’ worden vanuit Europees
perspectief.
De Surinamer Albert Helman drukte het aan het einde van zijn studie De foltering
van Eldorado (1983) als volgt uit: ‘Zo heeft niemand de houding van de zich superieur
gevoelende Blanke tegenover de “onbeschaaf-
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de”, inferieur geachte kleurling, zwarte of rode of creool, maar ook omgekeerd de
gemoedsgesteldheid van dezen ten opzichte van de over alle machtsmiddelen
beschikkende Blanken met meer inleving en inzicht weergegeven dan de westerse
dichter bij uitstek, Shakespeare, die dit bovendien deed op zo'n vroeg tijdstip als
het begin van de 17e eeuw.’ Vergelijk een van de bekendste passages die over de
taal van Caliban gaat met Frank Martinus Arions talenwonder Julien: ‘Verafschuwde
slaaf... ik heb medelijden met je gehad, deed moeite om je te laten praten, leerde
je elk uur het een of ander. Toen jij, wilde, zelf niet wist wat je wou zeggen, maar
brabbelde als het bruutste beest, heb ik je voor je bedoelingen begiftigd met de
woorden om ze kenbaar te maken. (...) Gij hebt mij taal geleerd, en hiervan profiteer
ik, om te kunnen vervloeken. De rode pest mag je oprotten omdat je mij je taal
geleerd hebt.’ (vertaling van A. Helman).
Aphra Behn zal in Oroonoko, or the royal slave van 1688 als een van de eersten
tegen deze visie op de slaaf protesteren. Zij beschrijft de neger van hoge rang, eer,
zedelijkheid en opvoeding, die onrechtvaardigerwijze in slavernij is gebracht,
tegenover de wreedheden, bloeddorst en verraad van de koloniale machthebbers;
Albert Helman vertaalde het werk in 1983 en voorzag het van een uitgebreide
inleiding.
In 1950 was O. Mannoni de eerste die Prospero en Caliban in zijn Psychologie
de la Colonisation identificeerde met de kolonisator/gekoloniseerde, daarmee een
Caraïbische topos leverend. George Lamming beschreef in The pleasures of exile
(1960) eveneens dit thema vanuit Shakespeares toneelstuk, en verwerkte het in
diverse romans. Na hem werd deze wijze van beschouwing een vast
onderzoeksgegeven. Zo schreef Aimé Cesaire in 1968 het toneelstuk Une Tempête,
dat zijn première in Tunesië beleefde en waarin Caliban wordt voorgesteld als de
erfgenaam van de rijke Afrikaanse cultuur. Frantz Fanon beschreef het thema al
uitgebreid in zijn Peau noire, masques blancs in hoofdstuk vier.
Hilda van Neck-Yoder bestudeerde het werk van Cola Debrot in dezelfde context,
waarin ze aantoonde dat ook De vervolgden Shakespeares Europees - witte
perspectief geherinterpreteerd wordt. De Prospero-Miranda-Caliban driehoek wordt
hier de gouverneur, dochter Isabela en de Indiaan Diego. ‘The Governor (unlike
Prospero) protects the right of both his daughter, Isabela, and the Caiquetío Indian,
Diego, to live their lives as they see fit, notwithstanding the threat of the Inquisition.’
Frank Martinus Arion verkent in zijn analyse van de verhouding
gekoloniseerde-kolonisator dus een in de Caraïbische literatuur wijd verbreid motief.
Dat hij dat zelf ook wil laten zien, tonen zijn velerlei geciteerde auteurs in Nobele
wilden. Wel moet ik opmerken dat de Nederlands-Caraïbische, minder dan de
Engelse het Prospero-Caliban-motief benadrukt.
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Frank Martinus Arion citeert met Hooglied ‘Negro sum sed pulchra’ en Shakespeare
sonnet nummer 127: ‘In the old age black was not counted fair, Or if it were, it bore
not beauty's name; But now is black beauty's, successive heir, etc.’, maar niet The
Tempest. De Surinaamse auteur Edgar Cairo spitst het probleem van de verhouding
koloniaal/gekoloniseerde in Het vuur der grote drama's vooral toe op de Bijbelse
Cham-mythe, niet op Shakespeare.
Nu spelen deze werken zich in de kolonie af, die door de kolonisator met zijn
bezoek vereerd en onderworpen wordt. Frank Martinus Arion draait ook deze zaak
om door een gekoloniseerde naar de metropool te sturen, om daar in het moederland
te missioneren: tegenover de witte gruweldaden plaatst Julien het belangeloze
woord. Daarmee sluit Frank Martinus Arion aan bij de Caraïbische migrantenliteratuur
die zijn hoogtepunt vond in de jaren vijftig en zestig.
In de traditionele migranten-roman, worden Caraïbische mensen beschreven met
hun problemen van moeizame aanpassing aan de Europese cultuur, de discriminatie,
de economisch zwakke positie, het niet beheersen van de taal, het probleem of je
moet integreren, assimileren of juist het eigen culturele erfgoed ook in de vreemde
moet blijven koesteren. Voorbeelden daarvan zijn Bea Vianen: Het paradijs van
Oranje (1975), Edgar Cairo: Koewatra Djodjo/In de geest van mijn cultuur (1979)
en Astrid Roemer Nergens ergens (1983).
Ook de hoofdfiguur Julien in Nobele wilden komt naar de metropool, maar bij hem
niets van al deze problemen. Integendeel: Nobele wilden keert al deze problemen
om. Deze ‘Caliban’ Julien is de arrogante heer en meester die de witte inboorlingen
moet verlichten.
Aldus vinden we bij Frank Martinus Arions Nobele wilden een herinterpretatie van
zowel het Prospero-Caliban-motief als van de migrantenliteratuur: niet de moeizame,
maar begeerde assimilatie of een verdedigen van het eigene waardoor de
‘minderheden-literatuur’ zich kenmerkt, maar de verbeelding durven hebben (in
tweeërlei betekenis!) van binnenuit het hele systeem te durven opblazen! Als we
de dichters dan geen politieke macht geven, omdat ze daar misschien toch niet zo
veel van terecht brengen, laat ze dan in elk geval de macht van de verbeelding de literatuur.
Voor de verhouding dichter-politicus is het artikel van Albert Helman in Maatstaf
nummer 6, juni 1986 van belang, en Aart G. Broeks reactie daarop in Maatstaf
nummer 9/10, 1986.
De recensies van Aad Nuis, Jos de Roo en Jacques Kruithof verschenen
respectievelijk in Haagse Post 10 november 1979, Trouw 7 november 1979 en Vrij
Nederland 29 maart 1980. Het artikel van Hilda van Neck-Yoder ‘Words and deeds
in Cola Debrot's “De vervolgden”’ verscheen in de Nieuwe West-Indische Gids, Vol.
60, nr. 1 & 2, 1986.
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Maritza Coomans-Eustatia
Bibliografie van de werken van Frank Martinus Arion tot en met
1991
1953
- Zonde [gedicht]. De Spectator, orgaan van het Radulphus College, jauari 1953,
p. 8.
- Een kakkerlak aan het woord. (ps. de Kakkerlak.) Spectator, maart 1953, p. 8.
- The big match. Hollander contra Loos. Spectator, januari 1953, p. 11-12.
- De strijd van bal en bat: onze school proeft de overwinning. Spectator, maart
1953, p. 12-13.
- De wereld op zijn kop. Spectator, maart 1953, p. 15.
- De kakkerlak klaagt. /ps. de Kakkerlak. Spectator, mei 1953. p. 8.
- Moet de bal terugverwachten. Spectator, mei 1953, p. 8.
- And then the hell broke loose. Spectator, mei 1953, p. 9.
- De stijd van bat en bal: weer slaags met Werkspoor. Spectator, mei 1953, p.
12-13.
- Wegwerkers. Spectator, mei 1953, p. 14.
- Zwervers komen thuis. Spectator, september 1953, p. 4-5.
- De kakkerlak denkt er het zijne van. /ps. de Kakkerlak. Spectator, september
1953, p. 8-9.
- Ons schoolbal. Spectator, september 1953, p. 12-13.
- Het einde van het liedje. Spectator, september 1953, p. 15.
- Novemberklacht [gedicht]. Spectator, november 1953, p. 3.
- Brion wil ook een ijsje. Spectator, november 1953, p. 4-5.
- Als ik zo rondneus. Spectator, november 1953, p. 3.
- De kakkerlak verhuist. /ps. de Kakkerlak (Periplaneta orientalis). Spectator,
november 1953, p. 8.

1954
- Fotograferen. Spectator feestnummer, 20 januari 1954, p. 8.
- De kakkerlak en het drukke gedoe. /ps. Periplaneta orientalis. Spectator, januari
1954, p. 12-13.
- Gedicht. Antillano: periodico di Sociedad Centro Antillano, no. 5, april 1954, p.
6.
- Gebed [gedicht]. Spectator, juni 1954, p. 3.
- De kakkerlak en de voorbije dagen. /ps. Periplaneta orientalis. Spectator, juni
1954, p. 4-5.
- Een charmante wandelmars. Spectator, juni 1954, p. 10-13.
- Excursie. Spectator, juni 1954, p. 9 en 13.
- Episoden uit het leven van Juan Robusto: Buni grandi. Spectator, juni 1954,
p. 16-17.

1955
Oorlog: Teleurstelling; Heimwee [3 gedichten]. Spectator, februari 1955, p. 3.
Loflied aan Maria [gedicht]. Spectator, februari 1955, p. 9.
Experiment of moderne kunst. Spectator, februari 1955, p. 11-13.
Een paar regels inside story, die we te weten kwamen door een interview pet
Professor Donkersloot. Spectator, februari 1955, p. 12-13.
- Episoden uit het leven van Juan Robusto. Spectator, februari 1955, p. 16-17.
-
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- Een kijkje in de Wetenschappelijke Bibliotheek. Spectator, februari 1955, p.
17-18.
- De krant [gedicht]. Beurs & Nieuwsberichten, 1 april 1955, p. 11.
- Mea Culpa! Goede Vrijdag zonnet. Amigoe di Curaçao, 7 april 1955, p. 2.
- Te denken ... Een verhaaltje voor het slapengaan. Retraite. Aandachtig meisje.
Spectator, mei 1955, p. 1, 4, 9.
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Drie dagen bezinning. Spectator, mei 1955, p. 3-4.
Laatste episode uit het leven van Juan Robusto. Spectator, mei 1955, p. 28.
Als ik sterven zal [gedicht]. Spectator, juli 1955, p. 7.
Onmacht? [gedicht]. Spectator, juli 1955, p. 15.
Studeren. Spectator, juli 1955, p. 18-20.
De vreemdeling: Fuivend [gedicht]. Spectator, juli 1955, p. 20.
Ontwaak, o Willemstad; waarschuwing en toenaderingsgedachte bij de 456ste
verjaardag van Willemstad. Amigoe di Curaçao, 26 juli 1955, p. 4.
- Bursaal Frank Martinus ondergaat de charme van Amsterdam. Amigoe di
Curaçao, 25 september 1955, p. 1 en 6.
-

1956
- Tres perla den Caribe: como recuerdo di reunion di estudiantenan Antilliano,
tene na Nijmegen 7, 8, di april 1956. La Cruz, 25 april 1956, p. 4.
- Antilliaanse jeugd streeft opwaarts. Elseviers Weekblad, 21 augustus 1956.
- 's Morgens in Parijs [gedicht]. Spectator, oktober 1956, p. 3.
- Brief uit Parijs. Spectator, oktober 1956, p. 5-7.
- Acht september 1956. Spectator, oktober 1956, p. 3.
- Carta di un estudiante Antiano; Frank Martinus ta trata mayornan cu tin yui ta
studia na Hulanda. La Cruz, 28 november 1956, p. 1 en 8.
- Tres perla Antilliana [3 gedichten]. Nijmegen, 1956, mimeograph.
- Echo [gedicht]. In: Programmaboekje Statuutdag 1956. Amsterdam, 1956, 28
p., ill.
- Antilliaanse jongeren op excursie. Oost en West, jrg. 49, no. 9, 1956, p. 13.

1957
- Antilliaanse folklore in stijve Frans Hals Museum. Amigoe, 15 november 1957.
- Stemmen uit Afrika [gedichten]. Antilliaanse Cahiers, jrg. 3, no. 1, november
1957. 56 p.
- Rijksdelen overzee: de romankunst op de Nederlandse Antillen. Onze Revue,
orgaan van de parsoneelsvereniging Zaken Overzee, jrg. 4, nr. 7, 1957, p. 3-8.
- Kernpunt van stormen. Oost en West, jrg. 50, no. 1, 1957, p. 22-24.
- Lucila en Chris Engels exposeerden in Amsterdam en Rotterdam. Oost en
West, jrg. 50, nr. 4, 1957, p. 9-10.

1958
- Noch 'i Buena. Maandelijks Bulletin Cultureel Centrum Curaçao, jrg. 5, febr.
1958, p. 1-4. [Dit verhaal werd op Kerstavond 1957 door de radiorubriek
‘Rijksdelen Overzee’ uitgezonden.]
- Antillianen bezoeken de Expo '58 te Brussel. Amigoe, 19 augustus 1958.
- De eerste Antilliaan-Neerlandicus Jules de Palm, pied-à-terre van de Antilliaanse
gemeenschap in Nederland. Amigoe, 28 augustus 1958.
- Pelgrimage naar Lourdes. Amigoe, 22, 27 en 30 september 1958.
- Najaarsmijmeringen. Maandelijks Bulletin van het Cultureel Centrum Curaçao,
jrg. 5, december 1958.
- Schrijvers en muzikanten. In: De Nederlandse Antillen in de actualiteit,
Amsterdam 1958, p. 81-102.

1959
- De achtergrond voor een romankunst op de Nederlandse Antillen. Schakels,
N.A. 27, 1959, p. 31-34.
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- Antilliaanse studerenden in Nederland: I. Instelling hospita dikwijls hard en
zakelijk: kamer moet een home worden. Amigoe, 6 juni 1959. II.
Studentengemeenschap bestaat uit konservatieve, progressieve en nihilistische
groepen. Studentenleven geen goddelijk niets doen. Amigoe, 13 juni 1959. III.
Meeste Antillianen behoren tot de nihilisten: weinig vrienden buiten de eigen
kring. Amigoe, 20 juni 1959. IV. De zware druk op een student kan leiden tot
een ‘kraan’ van een student of een mislukking. Amigoe, 27 juni 1959.
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- Twee Antilliaanse dichteressen, Oda Blinder en Alette Beaujon. Schakels N.A.
27, 1959, p. 35-41; Antilliaanse Cahiers, jrg. 3, 1959, no. 3, p. 55-67.
- Spirituals; translated by Estelle Debrot-Reed. Antilliaanse Cahiers, jrg. 3, 1959,
p. 35.
- Pascu-Kerstfeest op Curaçao. Schakels N.A. 30, 1959, p. 15-19.

1960
- Het begin van een eigen Antilliaanse romankunst. Mijn zuster de negerin Weekenpelgrimage - De rots der struikeling. Amigoe, 14 maart 1960, p. 7.
- Wat doet de Antilliaanse student in Nederland met de politiek van thuis. Amigoe,
30 maart 1960, p. 7.
- Antilliaanse literatuur: schatkamer van eigen denken en voelen. Oost en West,
jrg. 53, juni 1960, no. 10, p. 24-26.
- Kerstmis hier, Kerstmis daar; het kerstfeest in Nederland is voor Antillianen
een uitdaging. Amigoe, kersteditie, 1960.

1961
- Ons eigen wereldje, Antilliaanse kroniek. Amigoe, 2, 9, 11, 13, 14 januari 1961.
- Mentalidad Hulandes: esaki ta di mi; esei ta di bo. La Cruz, 1 februari 1961, p.
1-3.
- Bon informacion i sintimentu di responsabilidad; ‘Esakinan fuera di un bon sinti;
ta e cosnan cu na prome lugar studiamentu na Hulanda te exigi’. La Cruz, 8
februari 1961, p. 1-3.
- Casamentu cu Hulandes. La Cruz, 15 februari 1961, p. 1-3.
- Corsou a bai dilanti? La Cruz, 22 februari 1961, p. 1-3.
- Antwoord op mijn vraag. Spectator, jrg. 10, nr. 3, maart 1961, p. 73.
- De Antilliaanse student in Nederland: causerie. Spectator, maart 1961, 32 p.
- Ta amor so por. Un Korona di poesia traha riba un isla ku no ta eksisti meimei
di Hulanda ku Kursow. Curaçao: Boekhandel Salas, maart 1961, 32 p.
- Hoe zit dat met die beurzen, een rapportage. Amigoe, 17 april 1961, p. 4.

1962
- Poëzie-poesia; gedichten van G. Gezelle, N. Piña, B. Every, F. Martinus, C.
Debrot, O. Martina, H. Dennert. Antilliaanse Cahiers, jrg. 5, no. 1, 1962, p.
25-34.
- Eens zullen de tamtams. Culturele kroniek, jrg. 2, no. 3, 1962, p. 3.
- Een vakantie op de ABC-eilanden, Schakels, NA 34, 1962, p. 1-31.
- Veranderd Curaçao, een vakantie op de ABC-eilanden. Schakels, NA 34, 1962,
p. 3-7.
- De zondag op Curaçao, een vakantie op de ABC-eilanden, 2. Schakels, NA
34, 1962, p. 8-12.
- De Arubaanse levensstijl, een vakantie op de ABC-eilanden. Schakels, NA 34,
1962, p. 13-17.
- Curaçao en Aruba, verschil en overeenkomst, een vakantie op de ABC-eilanden.
Schakels, NA 34, 1962, p. 18-23.
- Een vakantie op de ABC-eilanden, Bonaire. Schakels, NA 34, 1962, p. 24-30.

1963
- De voeders van de koe. Kakiña: Porta voz Antilliano: maandblad voor
Antilliaanse studenten en studerenden in Nederland, jrg. 1, februari/maart 1963,
no. 8.
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- Twee sonnet[t]en van Willem Kloos in het Papiamento. Kakiña, vol. 1, no. 8,
februari/maart 1963.

1966
- Filosofia di mi amor. La Cruz, 27 mei 1966, p. 2.
- XXVI; XXVII; XXVIII; Korsou-1966. Présence Africaine, revue culturelle du
monde noir, 1966, no. 57, p. 551-553.
- Wandelingen met Carmita [gedicht]. In: Rob Leopold, Vermoeden van tijd.
Amsterdam, 1962.

1967
- Mare mi por hanga sà [gedicht]. La Cruz, 21 december 1967, p. 15.
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1968
- Poezie. Watapana, jrg. 1, no. 3, 1968, p. 11.
- Amor sin pasaporte: goed aangeklede voorstelling van Papiaments stuk in
Centre Pro Arte. Amigoe, 30 november 1968.
- Afrikaans ballet: toonbeeld van Afrikaans leven en artistiek kunnen. Amigoe,
7 december 1968, p. 3.
- Ser Betris; obra original pa Frank Martinus; ku tres pintura di Eb Marcano.
Curaçao: De Curaçaosche Courant, 1968, 36 p.; 2e druk, Willemstad: Ruku,
1985, 36 p.
- Ilushon di un anochi; 16 sonet original di amor, i un poema: ‘Gana di mirabu’
i un pagina: ‘Marlene’. Curaçao: Drukkerij Tiponac, 1968, IV, 20 p.

1969
-

Een leerzaam succes; eerste optreden Henk van Ulsen. Amigoe, 14 juni 1969.
Vermoorden of trouwen: gaaf spel van Petra Laseur. Amigoe, 12 juli 1969.
Slippers een artistiek succes. Amigoe, 23 augustus 1969.
Kani mi, pa mi kani bo. Amigoe, 4 oktober 1969, p. 3.
Spelen der liefde. Watapana, jrg. 1, 1969, no. 3, p. 11.
Ruku: algemeen cultureel tijdschrift voor de Nederlandse Antillen, 1969-1971,
jrg. 1-2. Onder redaktie van Frank Martinus Arion. 12 afl. zijn er verschenen.
Introductie: lezers van het eerste uur. Ruku, jrg. 1, no. 1, 1969 p. 1-4.
Dochter van God, drie gedichten. Ruku, jrg. 1, no. 1, 1969, p. 8-10.
Op niveau. Over ‘Kondena pa morto’ door S. Bonifacio. Ruku, jrg. 1, no. 1,
1969, p. 12-16.
Ten aanzien van de wederopbouw. Ruku, jrg. 1, no. 1, 1969, p. 17-22.
Introductie. She was seen riding behind the priest of the parish through Tenmoy.
Ruku, jrg. 1, no. 2, 1969, p. 1-3.
Gedicht. Ruku, jrg. 1, no. 2, 1969, p. 27.
Eiland van mijn dromen; te ver van zee. Ruku, jrg. 1, no. 2, 1969, p. 27-28.
Kultuur au serieux genomen. Ruku, jrg. 1, no. 2, 1969, p. 30-33.
De blijde emancipatieprijs. Ruku, jrg. 1, no. 3, 1969, p. 3-6. [Bibliografie van
A.J. Maduro.]
De Curom (als Radio School). Ruku, jrg. 1, no. 3, 1969, p. 10-14.
Drie gedichten. Ruku, jrg. 1, no. 3, 1969, p. 15-17.
Waarom heeft Aruba nog geen museum? Ruku, jrg. 1, no. 3, 1969, p. 18-24.
Nos biblioteka(nan). Ruku, jrg. 1, no. 3, 1969, p. 20-24. [Zie ook: jrg. 2, no 4/5,
1970, p. 17-18.]
Straffen alleen is niet voldoende. Ruku, jrg. 1, no. 3, 1969, p. 29-32.
Kwesties van Staatkunde. Ruku, jrg. 1, no. 4, 1969, p. 2-5.
Bericht uit hogere sferen. Ruku, jrg. 1, no. 4, 1969, p. 19.
Interview met R. Dobru (ps. van R. Ravales). Ruku, jrg. 1, no. 4, 1969, p. 20-24.
Werken van Amador Paulo Nita. Ruku, jrg. 1, no. 5, 1969, p. 6-9.
Toneel als schoolvak: de enige manier om een beroepstoneel op de Antillen
te kweken. Ruku, jrg. 1, no. 5, 1969, p. 12-14.
J.C. Provence, stimulans van Bonaire. Ruku, jrg. 1, no. 5, 1969, p. 14-17.
Tjecho-Slowakije en de Nederlandse Antillen (Miep Diekman). Ruku, jrg. 1, no.
5, 1969, p. 16-21.
Wijsjes uit het weeshuis. Ruku, jrg. 1, no. 5, 1969, p. 20-23.
Karate; interview met J.J. Bruins. Ruku, jrg, 1, no. 5, 1969, p. 23-28.
De moeilijkheid. Ruku, jrg. 1, no. 5, 1969, p. 32.
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- Onvermogen en ijdelheid van Willem Frederik Hermans. Ruku, jrg. 1, no. 5,
1969, p. 33-37.
- Huwelijk. Ruku, jrg. 1, no. 5, 1969, p.40.
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1970
- Miep Diekman schrijft over kinderen. Ruku, jrg. 1, no. 6, 1970, p. 8-9.
- De stakingen en hun chantage. Ruku, jrg. 1, no. 6, 1970, p. 16-21.
- Komentario di Ruku riba ortografia pa Papyamento di drs. R. Römer. Ruku,
jrg. 1, no. 6, 1970, p. 22-23.
- Twee gedichten uit den vreemde. Ruku, jrg. 1, no. 6, 1970, p. 27.
- Minimale hartstochten. Ruku, jrg. 2, no. 1, 1970, p. 4.
- Werkers van Sint Maarten. Ruku, jrg. 2, no. 1, 1970, p. 6-9.
- De onbekende Cola Debrot. Ruku, jrg. 2, no. 1, 1970, p. 13-16.
- Nos bibliotekanan. Ruku, jrg. 2, no. 4/5, 1970, p. 17-18.
- Dochter van God. De neger is mooi. Ruku, jrg. 2, no. 2/3, 1970, p. 23.
- De identiteit van het Papiamentu. Ruku, jrg. 2, no. 2/3, 1970, p. 29-36; no.4/5,
1970, p. 2-15; no. 6, 1971, p. 25-27.
- E proseso di Benjamin Fox. Ruku, jrg. 2, no. 2/3, 1970, p. 38-46.
- Man power. Ruku, jrg. 2, no. 2/3, 1970, p. 4.
- Economie. Ruku, jrg. 2, no. 4/5, 1970, p. 22.
- Hoop. Ruku, jrg. 2, no. 4/5, 1970, p. 26.
- Over de bundel gedichten ‘Sasa’ van Zamani (ps. van A. Roemer). Ruku, jrg.
2, no. 4/5, 1970, p. 26.
- Het einde van de Sticusa? 1 miljoen aan reizen. Ruku, jrg. 2, no. 4/5, 1970, p.
26.

1971
- Poezie, Watapana, jrg. 3, no. 4, 1971, p. 18-24.
- Op zoek naar een (socialistische) partij voor de Antillen. Ruku, jrg. 2, no. 4/5,
1970, p. 38-41; Ruku, jrg. 2, no. 6, 1971, p. 30-32.
- De identiteit van het papiamentu. Ruku, jrg. 2, no. 6, 1971, p. 25-27.
- In de wolken; een gedicht; uitgegeven met medewerking van de KLM, in het
107de jaar na de emancipatie. Curaçao: Ruku, 1970, 32 p.
- Nos fatalismo heografiko. Ruku jrg. 2, no. 6, 1971, p. 1.
- De mite van de Uncle Tom Slaaf en de herkomst van het Papiamentu. Ruku
jrg. 2, no. 6, 1971, p. 16-17.
- Gedichten. Ruku, jrg. 2, no. 6, 1971, p. 20-25.

1972
- Openingsrede bij expositie José Maria Capricorne op 11 mei 1972 in de
Surinaamse galerie te Amsterdam. Amsterdam, 1972, 8 p. Mimeogr.
- Mi ta skribi. Krow, jrg. 1, no. 4, 1972, p. 1.
- Poezie. Watapana, jrg. 4, no. 4, 1972, p. 13. [Spaans.]
- De tweede taal voor de Antillen. Watapana, jrg. 4, no. 2, 1972, p. 3-6; jrg. 4,
no. 3, 1972, p. 5-8.
- Shrini's tour d'amour. Inleiding op Shrinivasi: Om de zon, 1972.
- Bibliografie van het Papiamentu: bevattende titels en beschrijvingen van de
meeste werken die in het Papiamentu verschenen zijn vanaf het vroegste begin
tot heden, religieus en profaan, alsmede een lijst van toneelstukken en
toneelgroepen, met voorts een geselecteerde bibliografie van studies en
artikelen over het Papiamentu. Willemstad [etc.], 1972. - XLIV, 98 p. Mimeogr.

1973
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- Dubbelspel. Amsterdam: De Bezige Bij, 1973, 365 p. (Literaire reuzenpocket
no. 435); 2e dr. 1973; 3e dr. 1974; 4e dr. 1975. 5e dr. 1978; 6e dr. 1980; 7e
dr. 1982; 8e dr. 1984; 9e dr. 1986; 10e dr. 1990.
- Double Play; translated from Dutch by G. Kilburn. Amsterdam, De Bezige Bij,
1973, 364 p.
- Romanfragment. Sticusa Journaal, 3e jrg. no. 4, 30 juni 1973, p. 8-9.
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1974
- Johan van de Walle. Beneden de wind: herinneringen aan Curaçao (recensie).
Haagse Post nr. 17, augustus 1974, p. 36-40.
- Bacardi. De Groene Amsterdammer, 18 december 1974, p. 25-27.
- Bijverschijnselen. De Revisor, jrg. 1, no. 4-5, 1974, p. 2-4.
- Kennismaking met de Antilliaanse en Surinaamse poezie [bespreking]. De
Revisor, jrg. 1, no. 4-5, 1974, p. 87-91.
- Oorlog aan de edelstenen: serie verzen opgedragen aan de 12 Zuid-Afrikaanse
goudmijnwerkers van Charletonville [gedicht]. Het Gedicht, jrg. 1, no. 2, 1974.

1975
- Afscheid van de koningin. Amsterdam: De Bezige Bij, 1975, 344 p.
- Kultura Antiyano; yui d'ajafo. Kontakto Antiyano, jrg. 7, no. 5, 1975, p. 2-6.
- Afscheid van de koningin. Fragment. In: Tesi f'i; Surinaams en Antilliaans
schrijverskollektief, 1975, p. 211-218.

1977
- Albert Helman, de eenzame jager. Lezingen gehouden op 13 en 20 juni door
drs. Frank Martinus, ter gelegenheid van de Helmanweek georganiseerd door
het Surinaams Museum - Fort Zeelandia. Paramaribo, Suriname. Paramaribo,
1977, 55 p.

1978
- Stemmen uit Afrika. Rotterdam: Flamboyant, 1978, 63 p. [Eerder gepubliceerd
in ‘Antilliaanse Cahiers’ jrg. 3, no. 1, 1957.]
- Ook ik ben ziek, maar wil toch niet genezen - Charles Corsen.
NRC-Handelsblad, 21 juli 1978. [recensie]
- Ter bevrijding van de moeder. Recensie: Ken Mangroelal: Distance Call. Brief
aan een Surinaams-Antilliaanse moeder. NRC-Handelsblad, 20 oktober 1978.

1979
- Nobele Wilden. Amsterdam: De Bezige Bij, 1979, 491 p. (BB literair); 2e dr.
1981.
- Ik ben op zoek naar positieve helden. De Groene Amsterdammer, 11 april
1979.
- Geen witte vlag. De Volkskrant, 17 november 1979 [recensie].
- Definicion e integracion del Caribe. Casa de los Americas, vol. 19, no. 114,
1979, p. 50-53.

1980
- The Guéné Kriole of the Netherlands Antilles. Conference of the Society of
Caribbean Linguistics. 3rd biannual Conference, Aruba, september 1980, vol.
4, 15 p.
- Poezie. Avenue, 1980, nr. 11, p. 23-25.

1981
- Vliegende negers. Hacha, vol. 7, no. 3, maart 1981, p. 10-11.
- 1 plus 1 is niet altijd 2; lezing over Caribische literatuur. Alerta, vol. 7, no. 71,
april 1981, p. 30-33.
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- Caribische literatuur. Progreso, vol. 5, no. 7. september 1981, p. 2-3. Idem vol.
5, no. 8, oktober 1981, p. 8-9.

1982
- Revolushon, soshal pa kaba ku papiamentu. Beurs & Nieuwsberichten, 17
september 1982.
- Standardisashon ta nesesario. Enfasis, jrg. 6, no. 7/8, 1982, p. 9.
- Doppeltes Spiel: Roman aus Curaçao. Aus dem Niederlandischen übers. von
T. Meyer. Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 1982, 353 p. (Dialog Dritte Welt;
Bd. 6).

1983
- Onwetendheid als norm. Amigoe, 28 juni 1983.
- Ignoransha komo norma. Amigoe, 2 juli 1983, en 6 juli 1983.
- Voyage to the navel; aspects of the cultural relations of the Netherlands Antilles
and Latin America. Plataforma, no. 9/10, nov./dec. 1983, p. 35-38.
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- Martein Lopap 2 o malesa di semi-lingualismo. Curaçao, Edit. Antiyano, 1983.
10 p. 1984

1984
- The teaching of language arts. In: Kalidat di ensiñansa reto di añanan 80.
Kongresso na okashon di III lustro Simar Apa, 24-27 april 1984, Aruba.
- Gaigo: garbage in garbage out: nos metodonan inefishente pa sina idioma. In:
Kalidat di ensiñansa reto di añanan 80. Kongreso na okashon di III lustro Simar
Apa. 24-27 april 1984, Aruba, 12 p.
- Over den invloed van de vermenging van rassen op den geest. De Gids, 147e
jrg., nr. 8/9, 10 november 1984, p. 797-799.
- De overwinning van de Yaya; synopsis; een film over de geboorte van het
papiamentu van Sherman de Jezus. Curaçao, 1984. Ocean film productions,
Utrecht. [Filmscript.]

1985
- Universiteit en Papiamentu: UNA zonder Papiamentu niet nationaal of
Antilliaans. Amigoe, 8 maart 1985.
- Universiteit en Papiamentu. Brasia, vol. 6, no. 6, april 1985, p. 7 en 10.
- West African connection: the influence of the Afro-Portuguese on the
Papiamentu of Curaçao. Instituto Lingwistiko Antiano, no. 11, 1985, 4 p.
- Sinti idioma su sinti. In: Desaroyo lingkwistiko di mucha di 4-7 aña, P- 13-14
[1985].
- Naspelen met de journalist. Napa, bijblad Amigoe, 11 oktober 1985. [over H.M.
van den Brink.]

1987
- The emancipation of Papiamentu. Presented at The Caribbean Identity and
Culture Conference, Woodrow Wilson Center, March 5-7 1987, manuscript,
13 p.

1988
- De eenheid van het kristal: Cola Debrot symposium 1986. Onder redactie van
Frank Martinus & Alex Reinders. Willemstad: Kolibri, 1988, 173 p.
- Bon hulandes: Manual pa metodo di Hulandes komo idioma stranjo. Curaçao,
ILA, 1988. Sistema basico, 69 p., mimeogr.
- From Double Play: Callaloo, a journal of Afro-American and Africa, arts and
letters. Translated from the Dutch by Ch. Mae Gerhan. Bouton Rouge, vol. 11.
no. 1, 1988, p. 3-18.
- Papiamentu-school in Curaçao. Cozac-bulletin, jrg. 4, no. 2, juli 1988, p. 20.
- Het tragisch sentiment bij Cola Debrot. In: De Eenheid van het kristal, Cola
Debrot symposium 1986. Willemstad, 1988, p. 157-173.
- Homenahe na Raul Römer. Ed. by Frank Martinus. Instituto Lingwistioko
Antiano. Willemstad: Curaçaosche Courant, 1989, 174 p.
- De korte e van Cola Debrot. In: K. Fens & H. Verdaasdonk, Op eigen gronden;
opstellen aangeboden aan Prof. dr. J.J. Oversteegen, 1989, p. 145-154.
- Kreoolse kinderrijmen in het Nederlands en de oorsprong van de limerick. In:
Homenahe na Raul Rom̈er, p. 119-141.

1989
- Kara: un partido politiko desidido. Willemstad [1989], 14 p.
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- Momentopname / oud loods Mgr. Verrietgroep. [gedicht]. Beurs &
Nieuwsberichten, 13 november 1989.

1990
- De moedertaal als voorwaarde. De Gids, jrg. 153, no. 7/8, juli-augustus 1990,
p. 558-565.
- Un yu'i korsou di tur bario. Curaçao, Kara, 1990, 28 p., mimeogr. [Biografie.]
- Papiamentu the road to emancipation. In: Istvan Fodor & Claude Hagege, The
language reform, history and future. Hamburg, 1990, vol. 5, p. 127-151.
- Omwenteling van 1980, rem op emancipatie Sranan. Leeuwarder Courant, 2
november 1990.
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1991
- O God [gedicht]. In: Aart Broek & Christa M. Roose Weijers, Onderwijs in de
steigers. Curaçao, Stichting Peter Stuyvesant College, 1991, p. 136.
- Kinikintèr: publikashon di Aliansa di Pueblo bou di responsabilidat di Frank
Martinus Arion i Sergio Olario. Curaçao, vol. 1, no. 1, april 1991.
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Maritza Coomans-Eustatia
Bibliografie van de werken over Frank Martinus Arion tot en met
1991
Aalbers, Paul, 1983. Het laatste restje tropisch Nederlands houdt nog stand.
NRC-Handelsblad, 19 september 1983.
Afscheid, 1975. Afscheid van de koningin vanwege Philips en de Shell: politieke
roman van Frank Martinus Arion. Nieuwsblad van het Noorden, 5 december
1975.
Antilliaanse, 1987. Antilliaanse Juristenvereniging in samenwerking met de
Universiteit van de Nederlandse Antillen: Symposium ‘De invloed van het
Antilliaanse rechtsgevoel op de nieuwe strafvordering’. Moderator T. Peloz;
sprekers Tom Schalken, rechter; Frank Martinus, linguist; Stanley Inderson,
criminoloog; Suzanne Römer, advokate.
Arion, 1975. Arion raakt spoor bijster. De Telegraaf, 22 november 1975.
Arion, 1987. Arion en de Caraibische realiteit. Literama, 18, no. 10, 1987, p.
470-474.
Arion, 1990. Arion hekelt uitspraken over energiebeleid; Curaçao ondersteunt
lokale wetenschappers. Beurs & Nieuwsberichten, 31 augustus 1990.
Beek, Joop, 1981. Droom op Apenberg uitstekend. Utrechts Nieuwsblad, 5
november 1981.
Beekman, K., 1978. Nederlandse prozadebutanten uit de periode 1972-1976.
Raster, jrg. 5, 1978.
Beekman, 1981. Frank Martinus Arion. In: Kritisch Literatuur Lexicon.
Groningen: Wolters Noordhoff, 1981.
Boomsma, Graa, 1979. Frank Martinus Arion contra het kille verstand: Nobele
wilden een intrigerende roman. De Waarheid, 8 november 1979.
Boost, Rolf, 1971. Wij kunnen ons de weelde niet veroorloven cultuur en
politiek te scheiden. Frank Martinus Arion redacteur enig cultureel tijdschrift
Antillen. De Haagsche Courant, 8 maart 1971.
Braasem, W.A., 1958. Frank Martinus Arion en Walter Geerts; in Nederlands
geschreven bundels met moderne negergedichten: beiden mogen aanspraak
maken op belangstelling. Het Vaderland, 23 augustus 1958; Idem, Beurs &
Nieuwsberichten, 9 september 1958.
Brink, H.M. van den, 1985. De kracht der verbeelding: reaktie op de
ingezonden brief van Frank Martinus Arion d.d. 11 oktober 1985. Napa, bijblad
Amigoe, 1 november 1985.
Broek, A.G., 1981. Antilliaanse literatuur: met eigen stem? Caraibisch Forum,
vol. 2, no. 1, juli 1981, p. 63-68.
Broek, A.G., 1986. Frank Martinus: Dubbelspel Apeldoorn, Walva-boek, 1986.
(Memoreeks.)
Bruin, Paul de, 1979. In Lourdes kon ik politiek, godsdienst en schoonheid bij
elkaar brengen (interview). NRC-Handelsblad, 19 oktober 1979.
Brute, G., 1990. E prome skol humansta na Korsou. Kabuya, boletin informative
sentro Antiano Arubano. Groningen, jrg. 2, no. 2, p. 3 (ill.).
Bulter, Willem, 1975. Afscheid van de koningin meesterlijke roman over het
jonge Afrika. Tubantia, 15 oktober 1975.
Bulthuis, Rico, 1973. Dubbelspel: schitterende mislukking. Rotterdamsch
Nieuwsblad, 14 september 1973.
Bulthuis, Rico, 1976. Mislukt afscheid van de koningin: politiek pamflet als
roman. Haagsche Courant, 22 januari 1976.
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Casimiri, Nel, 1991. Frank Martinus: onze politici zitten op de troon der
onwetendheid. Napa, bijblad Amigoe, 22 juni 1991.
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Commentaren, 1961. Commentaren en naschrift over de publikaties van Frank
Martinus Arion. Amigoe, 16 januari 1961, p. 3.
Cras, Stanley, 1964. Over de papiamentu literatuur: lezingen over Corsen,
Lauffer, Frank Martinus voor het studentendispuut Tilburg.
Culturele, 1972. Culturele bevrijding van Frank Martinus. Sticusa journaal, jrg.
2, no. 4, 1972, p. 11-12.
Dam, Henk, 1975. Afscheid van de koningin: roman lijdt onder druk van politiek.
Algemeen Dagblad, 15 november 1975.
Dam, Henk, 1979. Sherlock Holmes in Lourdes. Tubantia, 1 november 1979.
Dam, Henk, 1979. Frank Martinus Arion analyseert in boek ‘Nobele wilden’
het wonder van Lourdes. Amersfoortse Courant, 17 november 1979.
Dam, Henk, 1979. Hoe Frank Martinus geboeid ward door Lourdes. Utrechts
Nieuwsblad, 27 november 1979.
Dam, Ineke, 1979. Frank Martinus Arion en het grote wonder. Provinciaal
Zeeuwse Courant, 3 november 1979.
Debrot, N., 1977. Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse literatuur.
In: R.A. Römer (red.), Cultureel Mozaïek van de Nederlandse Antillen. Zutphen:
Walburg Pers, 1977.
Dichter, 1958. Dichter van het verwijt: Frank Martinus dicht zwart-witte poezie:
een onmiskenbaar dichterlijk talent. Amigoe, 30 oktober 1958.
Doorne, J. van, 1983. Curaçao: vernietigd paradijs. Trouw, 28 juli 1983.
Dubbelinterview, 1974. Dubbelinterview. NRC-Handelsblad, 26 oktober 1974.
Dijk, Bertus, 1981. Stem van alarm: geëngageerde poëzie uit Latijns Amerika,
Afrika en Azië, red. B. Dijk. Bussum, Wereldvenster, p. 244-248.
Dijk, Martinus van, 1979. Geen gewone mensen in Nobele wilden. Algemeen
Dagblad, 16 november 1979.
Elemans, Jan, 1957/8. Stemmen uit Afrika: Nederlandse spirituals. Provinciale
Zeeuwse Courant, 28 december 1957; De Bussumsche Courant, 11 januari
1958; De Tijd, 24 januari 1958; Amigoe, 3 oktober 1958.
Encuentro, 1958. Encuentro Antillano. De Spectator, mei 1958, p. 23.
Esch, P.G.M. van en R.F.M. Thuis, 1986. Overgangen in het clair-obscur van
de Antilliaanse literatuur; een literatuursociologische studie. Nijmegen, 1986.
Scriptie K.U. Nijmegen, 456 p.
Fens, Kees, 1973. Roman over spelletje domino op Curaçao. De Volkskrant,
25 augustus 1973.
Fens, Kees, 1975. Afscheid van de koningin. Tante Nel gaat in
ontwikkelingshulp. Tweede roman van Frank Martinus Arion. De Volkskrant,
25 oktober 1975.
Ferguson, Margaretha, 1974. Martinus Arion laat posities van bovenaf bezien.
Het Vaderland, 5 januari 1974.
Ferguson, Margaretha, 1976. Roman van F.M. Arion gestrand op overbekende
klip. Het Vaderland, 3 januari 1976.
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tijdens het onderzoek en mevr. Mayeline Wiel was eveneens een waardevolle hulp.
Voorts dank aan het Centraal Historisch Archief en de Caribische afdeling van
de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, beide te Willemstad. Drs. Marijke Koning
heeft de titels in de computer gevoerd.
Tenslotte ben ik de ‘drie Curaçaose schrijvers’ erkentelijk voor alle informaties
die ze mij hebben verschaft.
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[Illustraties]

Cactussen en kabrieten domineren het landschap van het geboorte-eiland van de ‘drie
Curaçao schrijvers’ (foto J. van Oost).
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Boeli van Leeuwen en zijn strooien hoed zijn onafscheidelijk. Toen hij eens zijn hoofddeksel
had vergeten, gingen Elvira Coomans en Maritza Middelkamp er snel mee pronken (foto
Jean-Bert Toby, 1987).
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Vóór dat hij in De Stoep publiceerde moest Tip Marugg tien jaar lang de treden van de
Trapsteeg (‘Stupi haltu’) afdalen om naar school te gaan (foto Nico van der Ven).

Tijdens de brand van Willemstad in mei 1969 heeft Frank Martinus Arion deze kist met
boeken uit het Bisschoppelijk Paleis gered. Pater Kees Streefkerk O.P. heeft de kist daarna
jarenlang bewaard.
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Curricula vitae van de auteurs
Dr. EVA E. ABRAHAM-VAN DER MARK (Amsterdam, 1937) studeerde sociale
wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op de
Curaçaose gezinsstructuur (1969). Ze is verbonden aan het
Antropologisch-Sociologisch Centrum van de UvA, en publiceert over sociologie en
letterkunde van de Antillen.
Mr. drs. H.B. VAN ALLER (Ede, 1942) studeerde rechten en bestuurskunde aan de
Universiteit van Amsterdam en werkte vervolgens aan de faculteit Politicologie,
vakgroep Bestuurskunde. Sinds 1989 docente Arubaans en Antilliaans Staatsrecht
aan de Universiteit van Aruba. Ze publiceerde o.a. over gezondheidszorg en werkt
nu aan haar dissertatie.
(Curaçao, 1921) werd na zijn militaire carrière (1941-1959)
benoemd tot Gezaghebber van de Bovenwindse Eilanden (1959-1968). Vervolgens
directeur van het Kabinet Minister President Nederlandse Antillen (1968-1970).
Sedert 1970 taken in het bedrijfsleven van Curaçao, alsmede werkzaam in vele
speciale commissies als voorzitter of adviseur. Thans hoteldirecteur.
JAN JACOB BEAUJON

Dr. AART G. BROEK (Maasland, 1954) studeerde vergelijkende en theoretische
letterkunde aan de Vrije Universiteit, waar hij promoveerde (1990) op het proefschrift
The rise of a Caribbean Island's literature. Hij schreef talrijke artikelen over Caribische
letterkunde en een studie over Frank Martinus Arion: Dubbelspel (1986) alsmede
Het zilt van de passaten (1988). Hij is leraar Engels in Curaçao.
Dr. HENNY E. COOMANS (Amsterdam, 1929) studeerde biologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij was verbonden aan het Caribisch Marien Biologisch Instituut
en de Wetenschappelijke Bibliotheek te Curaçao (1957-1960) en het American
Museum of Natural History in New York (1960-1964), thans aan het Instituut voor
Taxonomische Zoölogie van de UvA. Hij publiceerde over Westindische zoölogie,
biohistorie en gemmologie, o.a. Flowers from St. Martin (1988), Antillean Seashells
(1989) en Parels en Parelmoer (1989).
MARITZA COOMANS-EUSTATIA

(Curaçao, 1940) studeerde bibliotheekwetenschap in
Nederland en was bibliothecaris van de Universiteit van de Nederlandse Antillen
tot 1987 en voorzitter van ACURIL, de vereniging van Caribische bibliothecarissen.
Zij redigeerde de uitgaven van Nanzi sprookjes (1972), Muzikantil (1982) en Building
up the future from the past (1990). Publiceerde zeven bibliografieën over Antilliaanse
literatoren (1985-1990) en archeologie (1987) als uitgaven van de UNA. Woont
sedert 1987 in Nederland en werkt o.a. aan een biografie van J.J. Putman, priester,
schrijver, drukker.
Drs. CAROLINE N.N.M. VAN EIJK (Rotterdam, 1961) studeerde Nederlands te Leiden
en is sinds 1989 verbonden aan het Coördinaat Minderhedenstudies van de
Rijksuniversiteit Leiden. Medewerkster aan het projekt ‘Bouwstenen voor
Intercultureel Onderwijs’ en docente Nederlands als tweede taal. Zij publiceerde
We hebben liefde nodig. De zwarte vrouw in de Nederlandstalige Antilliaanse
literatuur (1989) en Wist je dat ...? Schrijvers van jeugdboeken over de Nederlandse
Antillen en Aruba (1990).
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KLAAS DE GROOT (Leiden, 1942) studeerde aan de School voor Taal- en Letterkunde

te 's-Gravenhage, Werkte als leraar Nederlands op Curaçao en Aruba, thans te
Haarlem. Hij publiceerde over Antilliaanse letterkunde in de Amigoe.
Dr. HENRY HABIBE (Aruba, 1940) studeerde Spaanse taal- en letterkunde in Nijmegen
en Leiden en promoveerde over het engagement in de Afro-Antilliaanse poëzie van
Cuba en Puerto Rico (1985). Hij was hoofdredacteur van het tijdschrift Watapana
(1968-1972) en publiceerde drie gedichtenbundels: Aurora (1968), Kere sentenchi
(1980) en Yiu di Tera (1985). Thans werkzaam aan het ‘Instituto Lingwistiko Antiano’
te Curaçao.
Drs. CAREL P. DE HASETH (Curaçao, 1950) studeerde farmacie te Leiden en is
werkzaam als apotheker te Curaçao. Hij publiceerde enkele dichtbundels, eerst in
het Nederlands: 3 dagen voor Eva (1969) en Berceuse voor teleurgestelden (1975),
later in het Papiaments: Bida na koló/Kleuren van leven (1981, 1989) en Poesia
Venená (1985). Zijn novelle Katibu di Shon (1988) verwierf de Cola Debrot-prijs in
1989.
ALBERT HELMAN,

pseudoniem van Dr. LODEWIJK (LOU) A. M. LICHTVELD(Paramaribo,
1903) kwam in 1921 naar Nederland, was aanvankelijk onderwijzer, studeerde
neerlandistiek en werd journalist. Verbleef tijdens de burgeroorlog in Spanje. In
1949 terug naar Suriname, aldaar Minister van Onderwijs en Voorzitter van de
Rekenkamer. In 1961 Gevolmachtigde Minister te Washington. Woonde jaren op
Tobago, thans weer in Nederland. Eredoctor aan de Universiteit van Amsterdam
(1962) en hij verwierf de Vijverbergprijs. Schreef sedert zijn debuut Zuid-Zuid-West
(1926) een omvangrijk oeuvre. De zwarte Cats (Walburg Pers, 1978) schreef hij
onder het pseudoniem (anagram) ‘Hella Bentram’-Matriotte.
Drs. WILLEM F. HEUVEL ('s-Gravenhage, 1926) was werkzaam in het onderwijs op
Aruba en Curaçao (1956-1975), sedertdien in Nieuwegein. Doctoraal Nederlands
in 1987. Hij verzorgde destijds een boekenrubriek voor de radio en schreef recensies
in het dagblad Amigoe. Mede-auteur van Autonoom (1975) en Met eigen stem
(1989), en verder diverse publicaties over Nederlandstalige Antilliaanse literatuur.
LIGIA C.A. HOETINK-ESPINAL MOTA (Santo Domingo, 1937) groeide op in Curaçao waar

zij in de jaren vijftig een Spaans literair radioprogramma verzorgde. Redigeerde een
uitgave van de dichter Manuel Zacarias Espinal (1961) en vertaalde literair en
wetenschappelijk werk van Boeli van Leeuwen, John de Pool, H. Hoetink e.a. Ze
publiceerde ‘Remembrance of things Dominican’ in Caribbean Review (1973) en is
momenteel werkzaam als project-coördinator te Hilversum.
KAREN HOLLANDER (Curaçao, 1972) studeerde aan het Radulphus College te Curaçao

(1985-1991). Zij maakte een literatuurscriptie betreffende artikelen over haar oom
Tip Marugg die ze vergeleek met haar persoonlijke ervaringen.
Drs. ALLE LANSU (Hilversum, 1954) studeerde sociale psychologie te Utrecht. Sinds
1985 freelance journalist en literatuur-recensent. Hij schreef o.a. bijdragen over Tip
Marugg en Boeli van Leeuwen.
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Drs. PAUL E. LOBBRECHT (Aruba, 1946) deed doctoraal examen wis- en natuurkunde
(1973) en wijsbegeerte (1985). Hij was leraar wiskunde te Curaçao (1973-1978),
thans in Doetinchem. Publiceerde over Antilliaanse schrijvers.
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JULES A. MARCHENA

(Aruba, 1937) is docent Nederlands aan de Pedagogische
Akademie te Curaçao. Hij publiceerde over onderwijs, politiek en religie, en
recenseert poëzie in de Amigoe.
MARJO J. BUDDINGH-NEDERLOF

(Breda, 1953) woont sedert 1984 in Curaçao. Zij was
kunstrecensente bij de Beurs & Nieuwsberichten, en is sedert 1987 redactrice bij
dit dagblad.
Prof. (em.) dr. JAAP J. OVERSTEEGEN (Blaricum, 1926) is van oorsprong historicus.
Hij was verbonden aan de UvA (1965-1975), sedert 1973 als hoogleraar Nederlandse
letterkunde, daarna hoogleraar theoretische literatuurwetenschap te Utrecht
(1976-1988). Mede-oprichter en redacteur van het tijdschrift Merlyn (1961-1966).
Publiceerde diverse werken over letterkundige onderwerpen, en redigeerde enkele
delen van het verzamelde werk van Cola Debrot. Werkt momenteel aan een biografie
van Debrot.
Drs. WALTER J.M. PALM (Curaçao, 1951) studeerde wiskunde en muziekwetenschap
te Leiden en is beleidsmedewerker aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij
publiceerde dichtbundels in diverse talen: Winds of words (1978), Genesis en
Apocalypse (1980), Un boka de poesia (1983) en Palmblad (1990).
Dr. INEKE PHAF-RHEINBERGER (Schiedam, 1949) studeerde Spaans en sociologie in
Leiden, Amsterdam en Berlijn. Ze is thans docente aan het Lateinamerika-Institut
van de Vrije Universiteit in Berlijn en publiceert over literatuur van het Caribisch
gebied en Zuid-Amerika.
Drs. IGMA VAN PUTTE-DE WINDT (Curaçao, 1938) studeerde Spaanse taal- en
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is lerares Spaans in Nederland.
Ze publiceerde over Antilliaanse en Latijnsamerikaanse letterkunde, en vertaalde
Spaanse en Papiamentse gedichten in het Nederlands.
Drs. MARITZA RAPHAELA (Curaçao, 1949) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
in Groningen. In haar doctoraalscriptie beschreef ze de romans van Boeli van
Leeuwen. Sedert 1978 lerares Nederlands in Paterswolde.
Mr. drs. ALEX REINDERS (Schaesberg, 1944) studeerde rechten in Amsterdam en
economie in Tilburg. Hij was werkzaam aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sedert 1983
docent staats- en bestuursrecht en tevens (1984-1988) rector-magnificus van de
UNA te Curaçao. Thans verbonden aan de vakgroep Politicologie en Bestuurskunde
van de Vrije Universiteit. Hij publiceerde o.a. Kunst, kunstbeleid en administratief
recht, over Cola Debrot (1986), en redigeerde De eenheid van het kristal (1988).
B. JOS DE ROO (Bad Liebenzell, 1942) was leraar Nederlands in Nederland, Suriname

en Curaçao, thans programmamaker bij de Caribische afdeling van de Wereldomroep
en medewerker van Trouw en Amigoe. Hij publiceerde over Caribische literatuur,
o.a. Antilliaans literair logboek (1980), Nederlandstalige Antilliaanse literatuur (1990)
en Ander geluid, Nederlandstalige literatuur uit Suriname (1991).
Drs. WIM RUTGERS (Dinxperlo, 1941) was leraar Nederlands in Suriname (1971-1975)
en Aruba (1975-1988). Momenteel verbonden als projectmedewerker NWO aan de
vakgroep Literatuurwetenschap te Utrecht. Literatuur criticus van de Amigoe.
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Publiceerde talrijke artikelen over Nederlands-Caribische letterkunde, en De
Caraibische
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jeugdboeken van Miep Diekmann (1984), Dubbeltje lezen, stuivertje schrijven (1986),
Bon dia, met wie schrijf ik? (1988) en Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse
literatuur (1988).
Drs. RONALD SEVERING (Curaçao, 1949) studeerde Nederlands na zijn opleiding als
onderwijzer. Vanaf 1970 werkzaam in het onderwijs zowel in Nederland als op
Curaçao. Sedert 1980 als docent verbonden aan de Pedagogische Akademie en
aan de UNA te Curaçao. Hij publiceerde Bewolkt Bestaan; enkele opmerkingen
over de structuur (1988).
Drs. MARION SNETSELAAR (Venlo, 1952) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
in Nijmegen en is sinds 1988 lerares Nederlands op Curaçao. Zij publiceerde
literairhistorische studies over de tijdschriften Chrysallis (1987) en De Stoep (1988,
1990). In voorbereiding is een monografie over De Stoep.
Dr. L. WILLEM STATIUS VAN EPS (Curaçao, 1926) studeerde medicijnen in Amsterdam,
werkte als internist op Curaçao en is momenteel hoofd Interne afdeling te Amsterdam.
Promoveerde op een proefschrift Over de baringspijn (1954), redigeerde en
publiceerde in Van scheepschirurgijn tot specialist (1973) en Bolivar op Curaçao
(1988). Bovendien publicaties op medisch gebied.
Drs. HARRI THEIRLYNCK ('s-Gravenhage, 1952) studeerde Nederlandse taal- en
letterkunde in Nijmegen. Hij was leraar op Curaçao (1975-1978) en is thans
werkzaam als reisjournalist en tekstschrijver. Publiceerde Van Maria tot Rosy: over
Antilliaanse literatuur (1986).
('s-Gravenhage, 1912) was op Curaçao redacteur van het
dagblad Beurs & Nieuwsberichten (1935-1943). Vertrok toen naar Suriname en
kwam in 1946 in Hilversum bij de Westindische afdeling van de Wereldomroep. Hij
publiceerde: De Nederlandse Antillen, land, volk, cultuur (1954), De slavenopstand
(1956), Achter de spiegel (1959), De Overtocht (1962), Beneden de wind (1974) en
Klein Venetië, Curaçao in vroeger dagen (1990).
JOHAN VAN DE WALLE

Prof. ir. CAREL WEEBER (Nijmegen, 1937) groeide op in Curaçao, studeerde
bouwkunde in Delft (1955-1964), werd wetenschappelijk medewerker aldaar en is
sedert 1970 hoogleraar. Tevens werkzaam aan een architektenbureau sinds 1977.
Hij verwierf o.a. de Prix de Rome (1966) en de Nationale Staalprijs (1986). Enkele
van zijn projekten zijn het Nederlands Paviljoen te Osaka (1968), de Zwarte Madonna
in 's-Gravenhage (1981) en het stedebouwkundig plan Tivoli in Tilburg (1990).
FREEK J. VAN WEL ('s-Gravenhage, 1918) was 35 jaar voorlichtingsambtenaar bij het

Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgde de radiorubriek
Overheidsvoorlichting Suriname en Nederlandse Antillen. Hij publiceerde over
diverse Westindische onderwerpen in Schakels, alsmede Suriname, balans van
een kwart eeuw opbouwwerk (1975), een dichtbundel (1979) en was mede-auteur
van Met eigen stem (1980, 1989).
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Op slechts tien vierkante kilometer hebben zich belangrijke periodes in het leven van de
‘drie Curaçaose schrijvers’ afgespeeld (gedeelte van een kaart uit 1934, uitgave boekhandel
St. Augustinus).
Boeli van Leeuwen:
1. geboortehuis, Casa Blanca; 2. Hendrikschool; 3. Bestuurskantoor.
Tip Marugg:
4. geboortehuis, Witteweg; 5. St. Thomascollege; 6. Trapsteeg; 7. Riffort en Waterfort; 8.
Kantoor Shell-Curaçao.
Frank Martinus Arion:
9. Brionweg; 10. St. Vincentiusschool; 11. geboortehuis te Buena Vista (net buiten de kaart).
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