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De aanleiding
Het lag niet in mijn bedoeling nog eens over dat eiland te schrijven. Zomin als het
in mijn bedoeling had gelegen nog eens ernaar terug te gaan. Maar onvoorziene
omstandigheden spelen je nu eenmaal parten en op de meest onverwachte ogenblikken
kun je van aangezicht tot aangezicht komen te staan met een vrouw die je
onnadenkend en achteloos in de steek liet. Jaren geleden.
Ik zou nooit meer over dat eiland geschreven hebben als niet Frank Martinus Arion
toevallig met dr. Paula over het pleintje slenterde dat naar die onvergetelijke dr.
Moisis Frumencio Da Gosta Gomez werd genoemd.
Hij zocht naar iemand die bereid was een lezing te houden op de eerstvolgende
bijeenkomst van dr. Paula's ‘identiteitsclub’. Nu zou ik me misschien wel tien keer
bedacht hebben als dr. Paula niet zo'n prettige indruk had gemaakt, terwijl je Frank
Martinus, die behalve dichter tevens een uitmuntend kenner van het Papiamentu en
een geleerd neerlandicus is, niets kunt weigeren.
Dus sprak ik die avond wel, en omdat ik niets beters wist, sprak ik over de
‘éducation sentimentale’ van een Hollandse jongen die - wanneer was 't ook weer?
- in 1935 op Curaçao kwam.
In 1935 was het eiland nog niet door de Nederlandse pers ontdekt. Het wachtte
op de komst van de eerste filmploegen. De televisie was enkel een droom van
kamergeleerden en Nederlandse radioreporters verlieten zelden Hilversum. Het lag
dromerig, ongehinderd door welke massamedia dan ook, in de Caraïbische Zee van
een toenemende welvaart te genieten. Een welvaart verspreid door een ‘Curaçaose
Petroleum Industrie Maatschappij’, een dochteronderneming van de ‘Bataafse’, de
maatschappij die al vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog onder leiding stond van
Sir Henri Deterding.
Toen Deterding nog niet in de Engelse adelstand was verheven maar al hard op
weg een beroemdheid te worden, zou hij, als de verhalen waar zijn, met een gehuurde
fiacre in het kleine, nog provinciale Caracas naar het paleisje van Vincente Gomez
zijn gereden. Vincente Gomez was een zeer sluwe Indiaan die de genotzuchtige
president Cipriano Castro aan de macht hielp door met een haveloze
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bende Indianen van het Andesgebergte af te dalen naar Venezuela's hoofdstad,
Caracas. Nadat Cipriano dank zij die Indianen aan de macht was gekomen, meende
hij sterk genoeg te zijn om eens naar Parijs te trekken, dat in die dagen op erotisch
gebied wereldfaam genoot. Hij had nauwelijks zijn hielen gelicht of Vincente Gomez
maakte van de kans gebruik en deze bleef met vaste hand als zelfbenoemd president
zijn land jaren en jarenlang regeren.
Dat werd nog wat gemakkelijker toen hij aan Henri Deterding uit Amsterdam de
olieschatten van Venezuela uitleverde. De ruwe olie, die aan de oevers van het Meer
van Maracaibo werd gevonden, zou gezuiverd en veredeld worden in een op het
eiland Curaçao te vestigen bedrijf. Daar had een zeer stabiele Nederlandse regering
het heft in handen en de macht was toevertrouwd aan mannen die nooit naar Parijs
trokken om zich in het wilde leven te werpen. Na enige jaren, kort na de Eerste
Wereldoorlog, ontstond aan de oever van het Schottegat, op het ‘Asiento’ waar lang
geleden slaven werden verhandeld, een ongekende bedrijvigheid.
In 1935, toen ik op het eiland kwam, als enige redacteur van een piepklein krantje,
dat de nietszeggende naam Beurs- en Nieuwsberichten droeg, was de Curaçaose
Petroleum Industrie Maatschappij, de C-PIM, al een machtig lichaam. Het krantje
werd opgericht door een olie-employé die speciaal uit Londen was gekomen om op
drastische wijze bezuinigingen door te voeren. Dat was uiteraard geen plezierige
opdracht, maar als econoom van het type dat in de jaren dertig de toon aangaf, kweet
hij zich van zijn taak. Hij decreteerde dat een onooglijk blaadje, waarin kerkdiensten
en voetbalwedstrijden werden opgenomen der door Shell-employés gevormde
personeelsclub, moest verdwijnen.
Deze vreemde man, die later als een kleine kruidenier op het eiland Bonaire is
overleden, had een bijna onwerkelijke en in zijn geval zelfs dodelijke liefde voor het
eiland opgevat - en hij kwam op het idee met enkele vrienden in de stad een eigen
krantje op te richten, waarin dan ook die kerkdiensten en bioscoopavondjes van de
olie-employés konden worden afgedrukt. Hij was bevriend of verwant met de schepper
van Merijntje Gijzen, de schrijver A.M. de Jong, en dank zij de bemiddeling van
deze op zo afschuwelijke wijze tijdens de oorlog omgekomen auteur, kreeg ik dat
baantje op Curaçao.
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Ik was toen tweeëntwintig jaar oud en reeds vier jaar lang volontair op het fameuze
persbureau Vaz Dias in Amsterdam. Toevallig had ik met De Jong kennis gemaakt
en na onze ontmoeting vroeg hij me of ik redacteur wilde worden van die krant op
Curaçao. Zonder me een ogenblik te bedenken, sloeg ik toe, en nog geen week later
vertrok ik naar het eiland dat me alleen bekend was uit de Winkler Prins-encyclopedie;
en wat dat boek over Curaçao vermeldde, had niet veel om het lijf.
Nog herinner ik me als de dag van gisteren de verbaasde collega's van de
Amsterdamse pers toen ik op een ochtend, in het kroegje van
Scheltema-naast-het-Handelsblad, vertelde dat ik naar Curaçao vertrok. Ze vroegen
of ik misschien de bosnegers wilde beschaven. Want Nederlandse persmensen
verwarden als gevolg van hun soms bizar en soms ontstellend isolationisme Suriname
en de Antillen.
Het aantal mensen dat in die crisisdagen het land van herkomst - om die titel van
Du Perron te stelen - kon verlaten was uiteraard erg klein. Desondanks was het
moeilijk mensen te bewegen naar de West te gaan, want het Nederlandse volk had
nu eenmaal van oudsher een bijna mystiek, een ondoorgrondelijk verlangen naar het
verre Oosten.
De West, Curaçao of de Antillen zoals men nu zegt en Suriname, sprak slechts in
zeer geringe mate tot de verbeelding en zo was het zelfs voor de Shell lang niet
gemakkelijk in Den Haag wat ongeschoolde arbeiders te vinden die bereid waren op
het eiland ‘watchman’ te worden. Een eenvoudig en monotoon baantje, dat echter
op grond van vooroordelen of wat dan ook, niet kon worden toevertrouwd, althans
toen nog niet, aan de scherpe ogen van donkere mannen die op het eiland geboren
en getogen waren.
De vissers van Curaçao, de tuinders van de ‘hofjes’ op het eiland, de
ambachtslieden uit de stad of de vele baliekluivers die het eiland rijk was, de
hoedenvlechters en straatslijpers kregen eerst later in stijgende mate een kans. Dat
was toen de fabrieken aan het Schottegat steeds groter werden dank zij de arbeid van
door deftig Curaçao diep verachte metaalbewerkers uit Sliedrecht die, in dienst van
de ‘pletterij Enthoven’, al spoedig, en met enig afgrijzen, ‘pletters’ werden genoemd.
Die pletters, de beste metaalbewerkers ter wereld, bouwden langs de oevers van
Curaçao's kleine binnenzee het prachtigste decor dat
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men zich kan denken, en dat nog steeds in zijn even strenge als functionele schoonheid
een bezoeker vooral 's avonds, als de geweldige fabrieksinstallaties door tienduizenden
lampen worden verlicht, kan ontroeren.
Om ontroerd te worden moet men over zekere gevoeligheid voor schoonheid, in
dit geval technische schoonheid, beschikken, en helaas schijnt een dergelijk gevoel
zeldzaam. Zo werd het weinig aangetroffen bij mensen die in dit indrukwekkende
decor hun dagelijks brood verdienden en die, bijna zonder uitzondering, een
nostalgisch verlangen koesterden naar wat men in die kring wel eens met een deftig
woord cultuur noemde, iets dat men op het eiland miste.
Nu geloof ik dat de meesten de straat misten waarin ze jarenlang hadden gewoond,
de stad waarin ze waren geboren of een buurtkroegje waar ze vroeger biljart hadden
gespeeld. Al dat gemis veroorzaakte een verbijsterende en merkwaardige verblinding,
een onrust van het hart, een heimwee, dat zelfs wel leiden kon tot een hoogmoedige
verachting van de nieuwe omgeving zonder kroegje met biljart, zonder straat met
bekende buren en wasgoed aan de lijn, zonder voetbalclub waarvoor je warm kunt
lopen, kortom zonder ‘cultuur’.
Hoe kwam het, vroeg ik me wel eens af, dat anderen zelden of nooit aan dit
heimwee leden? Hoe kwam het dat Fred uit Wenen of Ishiu uit Czernowitz, dat zovele
oude vrienden dit gevoel niet kenden? Tenzij ik me vergis, en ook in hun hart een
heimwee school waarvan niemand weet had. Of is heimwee een van de verrukkingen
van het eiland? Een der symptomen van de ‘ziekte’ die Curaçao heet en waarvan ik
spoedig na aankomst het slachtoffer werd? In zo sterke mate zelfs dat ik levenslang
eronder heb geleden. Misschien heb ik daarom toegegeven aan het verzoek van Frank
Martinus om voor die ‘identiteitsclub’ van dr. Paula een lezing te houden.
Ik sprak in hotel Curaçao. Dat hotel, binnen de muren van het aloude waterfort
gebouwd, werd op het eiland destijds als een soort wereldwonder beschouwd, en
tegenwoordig wordt het in de schaduw gesteld door abominabele luxe hotels die, in
‘echt Curaçaose stijl’ opgetrokken, je van ieder verlangen naar terugkeer zouden
kunnen genezen.
Dit zou geen reden geweest zijn ten slotte een boek te schrijven met herinneringen
aan het eiland Curaçao zoals het dertig, ja bijna

J. van de Walle, Beneden de wind

11
veertig jaar geleden was. Maar op die avond zat in het zaaltje van de identiteitsclub
mijn vriend Chris Engels, de dichter van ‘Stroomzigt’, een man met wie ik veertig
jaar geleden bijna gelijktijdig op het eiland was gekomen en die me, zij het in een
later stadium, juist naar aanleiding van die lezing aanmoedigde mijn herinneringen
te boek te stellen.
Hij kwam op het eiland als een soort missiedokter. Al jaren werkten toen op
Curaçao vrome mannen die negerkindertjes doopten en die al wie daarom vroeg hulp
en bijstand boden hoewel ze het dopen ook wel deden zonder er uitdrukkelijk om
gevraagd te zijn. De missie, die in het begin van de vorige eeuw zijn eigenlijke, reeds
moderne vorm vond onder leiding van een Amsterdamse priester, de latere
monseigneur Martinus Niewindt, bewoog zich behalve op geestelijk ook al spoedig
op sociaal terrein. Zo had men in de nabijheid van Curaçao's eigen kathedraal een
hospitaal gebouwd dat onder de hoge protectie van Sint Elisabeth floreerde. Nu was
het niet eenvoudig jonge medici uit Nederland in dat hospitaal aan het werk te krijgen,
maar de Rotterdamse jongen Engels, die al voor die tijd een dichtbundeltje bij ‘Het
Venster’ in Asten had uitgegeven, was bereid, hoewel hij eigenlijk net als anderen
van plan was geweest naar de Oost te vertrekken, om de boot te nemen naar Curaçao.
Op welke boot hij reisde weet ik niet. Ik weet wel dat hij gehuwd was met een
jonge, rustige vrouw en dat hij zich vestigde in een oud huis aan het Molenplein. Als
ik het wel heb is het tijdens de grote brand van het jaar 1969 nog net gespaard.
In die dagen kenden we elkaar nauwelijks. Maar dat zou in de oorlog geheel
veranderen. Hij zat, om terug te keren tot die avond van de Curaçaose identiteitsclub,
achter in het slechts matig bezette zaaltje. Matig bezet omdat, het werd me spoedig
duidelijk, deze kleine organisatie voornamelijk zijn leden rekruteerde uit jonge
intellectuelen, mannen en vrouwen. Als ‘bursalen’ hadden zij aan Nederlandse
hogescholen of andere onderwijsinstellingen hun opleiding genoten en na die opleiding
waren zij teruggekeerd op het eiland, doorgaans gehuwd met een Hollandse man of
vrouw, wat het zoeken naar de eigen identiteit in hoge mate schijnt te bevorderen.
Zij waren misschien tot op zekere hoogte op zoek naar een eigen cultuur. Zoals
in vroeger tijden een Hollandse ingenieur, technisch tekenaar of watchman van de
oliefabriek op zoek ging naar een cul-
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tuur die men verloren waande. Dat deed men dan op een eiland waar in slechts enkele
eeuwen een zeer boeiende beschaving was ontstaan uit een mengsel van inheemse
Indianen, Afrikaanse slaven, Europese matrozen, soldaten, soms fanatieke priesters
en dominees, en last but not least door sefardische joden die in de zestiende eeuw in
grote haast huis en haard verlieten omdat ze in overgrote mate juist tegen al dat dopen
bezwaren hadden.
Zo ontstond daar een beschaving die grotendeels gevormd werd door een mengeling
van Latijns georiënteerd christendom, sefardische tradities en herinneringen aan een
meer paganistisch Afrika dat de aanslagen van islam en christendom lang niet altijd
met succes had getrotseerd. Zo groeide uit die mengeling van sefardische, Latijnse
en Afrikaanse tradities een gemeenschap binnen de muren van een, naar men zei
Hollandse, maar in wezen volkomen on-hollandse stad aan de St.-Annabaai Willemstad. Het is een stad waarvan het kosmopolitisch karakter, samengesteld als
die gemeenschap is uit vele elementen, herinneringen oproept aan Venetië.
Op die avond zat, achter in de zaal, met zijn wat gloeiende ogen, altijd geboeid
en altijd boeiend, Chris Engels. Ouder nu. Veel ouder en door de tijd getekend. Zoals
ik zelf veel ouder moest zijn geworden, en misschien kwam ik alleen door zijn getuur,
z'n soms instemmend knikje, door een kleine schokkende beweging van zijn schouders
of een simpel handgebaar ertoe om die mij onbekende mensen het verhaal van mijn
Curaçaose jeugd te vertellen. Het verhaal van een man die voor een groot deel wat
hij is geworden (en dat is niet veel) heeft te danken aan dat merkwaardige eiland,
waar hij ondanks zijn jeugd en onervarenheid met grote vriendelijkheid was
ontvangen. Want nergens heb ik een zo grote gastvrijheid, gulheid en vriendschap
gevonden als in het Curaçao van de jaren dertig.
Tijdens die lezing sprak ik op grond van eerlijke overtuiging en niet om iemand
naar de mond te praten mijn dank uit voor die op het eiland doorgebrachte jeugd.
Mijn lezing hield ik maart 1969. De democratische partij van Efrain Jonckheer,
die ik als jongeman had leren kennen toen hij zwoegend en zwetend in ons drukkerijtje
zijn lijfblad La Prensa redigeerde, zat schier onbedreigd al jaren en jaren in het zadel.
Wie op het Da Costa Gomez-plein van Willemstad, in de schaduw van een
veelkleurige parasol, een verfrissing dronk zou verbaasd het hoofd
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geschud hebben als een voorbijgaande geest hem toegefluisterd had dat enkele
maanden later deze kleine, rustige, uiterlijk zo stabiele stad ten dele een prooi der
vlammen zou worden. Dat verwilderde mensen dotten vuur in de huizen zouden
werpen, winkelruiten zouden kapot slaan en goederen naar buiten zouden sjouwen
op een merkwaardige rooftocht die, hoewel kleiner van formaat, slechts te vergelijken
is met het geweld dat losbarstte in 1948 in de hoofdstad van Colombia toen daar een
plechtig congres van Noord- en Zuidamerikaanse staatslieden werd voorbereid.
Nee, in maart 1969 leek alles nog volmaakt glad, volmaakt rustig op het eiland
dat in hoogste instantie onder het bewind stond van een Curaçaoënaar, Cola Debrot,
schrijver van dat onvergetelijke boek Mijn Zuster de Negerin, van vele weemoedige
gedichten en die prachtige roman met zijn profetische titel: Bewolkt Bestaan.
Hoe dankbaar ik ook was voor mijn op Curaçao doorgebrachte en onvergetelijke
jeugd, toch speelde ik toen nog niet met het denkbeeld om die jeugd nog eenmaal
schriftelijk gestalte te geven. De jaren gingen voorbij. De brand van Willemstad, de
dertigste mei 1969, liet een schroeiend teken achter in de geschiedenis van het eiland
waaraan ik m'n hart had verpand en waar ik nooit meer meende terug te zullen keren.
Maar dat bleek een vergissing. Twee jaar later keerde ik wél terug en vond bij die
gelegenheid vier dagen lang onderdak op ‘Stroomzigt’, het huis dat Engels, bijgestaan
door Lucila, zijn vrouw, van de ondergang had gered en veranderd in een monument
dat in al zijn bescheidenheid tartend afsteekt tegen het monsterprodukt er tegenover,
de ‘Holiday Inn’.
Wel is het groen schemerende water dat eens aan ‘Stroomzigt’ grensde onder
massa's koraalsteen verdwenen. Waar vroeger een soort door mangrovebossen
omzoomd moerasje was, is nu een wat kale vlakte ontstaan, en in de nabijheid van
de manzanilla-bossen zie je die onmogelijke Herberg der Vakantiegangers.
Waar vroeger vissers hun netten lieten drogen, staan nu vrouwen als in trance aan
een hefboom te rukken in de hoop dat er plotseling dollars uit een machine komen
rollen. Waar vroeger eenvoudige lieden een uurtje op een rif droomden, laten nu
toeristen zich bruin bakken op het cement van een zwembad. Waar vroeger een man
een slok water dronk uit een blauwe metalen fles, daar drink je nu een planterspunch
in een luchtgekoelde zaal die naar ‘Chanel’ ruikt en
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waar zachte muziek door kunstig in de wand verborgen luidsprekers neuzelt.
Tegenover de schijn-façade van deze ‘Holiday Inn’ ligt ‘Stroomzigt’ en daar kreeg
ik vier dagen onderdak. Vier onvergetelijke dagen, hoewel ik nog betreur dat ik de
waarschuwing van Charles Eyck, jaren eerder neergekrabbeld tijdens een ontmoeting
in Heerlen, in de wind geslagen heb. Want Eyck, de grote, doofstomme schilder, een
bewonderaar van de schilderes Lucila Engels (niemand heeft zo prachtig in enkele
grote werken de Curaçaoënaar weergegeven als zij) waarschuwde me voor Chris,
die zelfs in staat zou zijn de duivel te bewegen bij de eerste de beste aalmoezenier
te biecht te gaan.
Tijdens die vier dagen, in eindeloze gesprekken, en tijdens een lange, lange
briefwisseling de jaren daarna, bewoog Engels me nog eens een boek te schrijven
over Curaçao.
Hij dwong me om terug te zien - zij het niet in bitterheid - naar de tijd toen ik
afscheid nam van een land, grotendeels bevolkt door mensen die meenden dat ze
naast de geschiedenis leefden.
Amsterdam toen...een stille, rustige stad. Een handvol mensen wandelde door de
Kalverstraat. Er zaten wat oudere heren op de terrassen van de cafés aan het
Rembrandtsplein, waar A.M. de Jong al op me wachtte met zijn voorstel dat ik,
zonder enig nadenken, aannam, als wilde ik voor iets vluchten.
Een week later zat ik op de boot. De sluizen van IJmuiden kwamen in zicht. Daar
nam ik afscheid van vader en broer. We voeren buitengaats. De kust van Holland
verdween in nevel. Ik zou hem eerst jaren later na de oorlog weer op zien duiken
toen ik uit New York terugkeerde, aan boord van een schip volgepropt met mensen
die kort voor de tiende mei 1940 op het laatste nippertje de wijk genomen hadden.
In die vroege jaren dertig bulkte het schorre geluid van Hitler door de radio. In de
straten van Amsterdam colporteerden jonge mannen met fascistische blaadjes. Ze
werden door serieuze mensen nauwelijks gelezen. Maar wel door m'n vriend Jacob
die bij mij in de buurt aan de rand van Amstelveen woonde. Jacob Hiegentlich was
een schrijvertje uit Limburg. Zijn kleine werken werden nauwelijks bekend. Als jood
was hij misschien gevoeliger voor wat er in de wereld gebeurde dan anderen, en hij
voorzag het weerzinwekkende waaraan hij zich op het laatste ogenblik door zelfmoord
onttrok.
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Toen hij zijn ouderlijk huis in Amstelveen verliet ging hij op een kamer wonen aan
het Singel in Amsterdam. Aan de wanden hingen schilderijen van Jonas en andere
Limburgse kunstenaars die regionale bekendheid genoten maar in het grote land, in
Holland, zelden of nooit. Hij las me in zijn wat eenzame kamer zijn Limburgse
novellen voor, die ik me tot de dag van heden kan herinneren. Eerlijk gezegd geloof
ik dat Hiegentlich me het gevoel voor het plaatselijke, het beperkte, het miskende,
voor de provinciale kunst gaf waarin vaak zulke belangrijke elementen schuilen.
Soms is de entourage in een streekroman intenser, levensechter dan in boeken die
een grotere of, beter, een minder beperkte horizon hebben. Ik denk dat het realisme
in het algemeen, maar zeker ons Hollands realisme, het intieme, het beperkte, iets te
maken heeft met de bescheiden horizon van de Nederlandse kunstenaar uit vroeger
eeuwen.
In ons Nederland van de jaren dertig (was het eigenlijk iets meer dan een provincie,
een conglomeraat van dorpen in het deltagebied van Europese rivieren?) luisterde
men nauwelijks naar de schorre stem van de schreeuwer aan de overkant van wat de
grens genoemd wordt. Een meer romantische figuur als de duce van Italië maakte in
sommige kringen een sympathieker indruk dan bruinhemd Hitler. In de roomse
wereld waarmee mijn Jacob, ondanks zijn joodse afkomst, nauw verwant was, werd
over die Italiaan, die aan het hoofd van zijn zwarthemden naar Rome marcheerde,
met méér instemming gesproken dan over de man die een duizendjarig rijk wilde
stichten.
Hoewel mijn besluit onmiddellijk vaststond raadde Jacob me klemmend aan niet
te weifelen, en weg te trekken nu er een kans was, want de toekomst, zei hij, wordt
verschrikkelijk.
Het was omstreeks vijfendertig. Moisis Frumencio Da Costa Gomez werkte aan
zijn proefschrift over het onrecht dat zijn eiland Curaçao werd aangedaan, een Curaçao
dat zelfs geen beperkt kiesrecht kende en van bovenaf werd geregeerd.
De grote duce, die Italië van vrije verkiezingen beroofde, bereidde zich voor op
zijn Afrikaanse oorlog tegen het keizerrijk Ethiopië. Het was een oorlog die van
beslissende betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Afrika. Nkroema studeerde
in Londen, waar hij vertwijfeld zijn beste vrienden vroeg naar hun mening over de
oorlog tegen één van de weinige onafhankelijke landen in Afrika, om slechts op wat
onthutst zwijgen of meelijdend schouderschokken te stuiten.
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Maar goed, ik moet me niet laten verleiden op politieke, algemene,
tijdvak-beheersende vraagstukken en gebeurtenissen in te gaan...Mensen als Chris
Engels en ik reisden niet naar het eiland Curaçao als marionetten van de geschiedenis.
We vertrokken niet omdat ten oosten van wat de Nederlandse grens heet een gek
tekeerging. We vertrokken niet omdat een duce een oorlog tegen het laatste keizerrijk
van Afrika wilde voeren. We sloegen niet op de vlucht. We gingen doodgewoon om,
zoals men op Curaçao zei in dat beeldend Hollands, als ‘koerantier’ een krantje vol
te schrijven of, zoals in het geval van Engels, een medische praktijk op te bouwen
in een land dat nauwelijks een medische dienst had bij gebrek aan artsen die bereid
waren op de boot te stappen.
Toch was Curaçao het enige lichtpunt in de troonrede van koningin Wilhelmina.
Vijf jaar later ontsnapte zij, als sommige van mijn joodse vrienden, nog net op tijd
naar Engeland. Daar zou ze, zoals we zeiden, aan het hoofd van haar eveneens
ontsnapte regering de strijd voort zetten.
Zo was ik dan de enige, eenzame passagier aan boord van het s.s. Costa Rica. De
scheepsofficieren dronken graag een borreltje met me. Ik werd vertroeteld door een
scheepsdokter die met gezonde schepelingen aan boord zich de tijd kortte door
brilmonturen uit schildpad te vervaardigen, een eigenaardige liefhebberij, passend
bij een wat weke man die in de avonduren verliefde blikken wierp naar hutbedienden
en matrozen.
De ernstige kapitein en de niet minder sombere stuurman waarschuwden me voor
de moeilijkheden die me op het eiland zouden wachten, want zij kenden Curaçao
goed.
‘Het is me daar wat,’ zeiden ze zuchtend.
‘Een gecompliceerde maatschappij,’ vervolgde de stuurman.
‘Een gek wereldje,’ vulde de kapitein aan.
‘Je zult het wel merken,’ bromden anderen, die me vroegen of ik niet wat jong
was voor wat ik moest gaan doen.
1935...een ontevreden wereld waarin krankzinnigen de toon aangaven. Europese
grensgebieden werden zonder slag of stoot bezet. Mensen waren reeds op drift en
de grote slachtpartij was duidelijk op komst. Maar in Holland maakten slechts
weinigen zich zorgen over een bloedige toekomst. In Curaçao dacht men er niet aan.
Ik schrijf Curaçao. Zo heette de kolonie in die dagen. Aan het

J. van de Walle, Beneden de wind

17
hoofd van het bestuur stond de ‘Chon Grandi’, gouverneur Van Slobbe, een
beminnelijk officier van de Koninklijke Militaire Academie, gehuwd met een lieve
vrouw, een zuster van Arthur van Schendel.
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Waar ben ik?
De mensen op het eiland noemden zich ook in de jaren dertig zeer bewust en
nadrukkelijk Curaçaoënaars. De Hollanders die als gevolg van de industrialisatie in
steeds toenemende mate naar het eiland kwamen om zich daar voor kortere of langere
tijd te vestigen, heetten in Curaçaose kringen Hollanders of ook wel ‘macamba's’.
Tussen de Curaçaoënaars van goeden huize en de Hollanders die vooraanstaande
posities innamen bestond wel een zekere omgang, maar deze was bepaald niet
diepgaand. Het sociaal contact tussen deze groepen werd mede belemmerd doordat
in de nabijheid van de oliefabrieken een geheel eigen nederzetting werd gevestigd,
bewoond door stafleden en employés-in-vaste-dienst. In vroeger jaren, voor de komst
van de oliemaatschappij, was het contact tussen in de stad wonende Hollandse
ambtenaren, militairen en dergelijke functionarissen en de geboren Curaçaoënaars
veel inniger geweest dan na de komst van de olie. Een geheel ander soort, meer
technisch gericht mensentype ging de toon aangeven dan vroeger in de stad zelf het
geval was geweest.
Al spoedig nam de olie het besluit rond de kleine woonwijk die zich nabij de
fabriek ging vormen een hek te bouwen. Slechts op enkele punten via openingen,
die ‘poorten’ werden genoemd, kon men de eigenlijke woonwijk bereiken. Deze
poorten werden evenals de toegangen tot het fabrieksterrein door potige, in uniformen
geklede, kerels bewaakt, en men kon slechts passeren nadat men zich geïdentificeerd
had. Op deze wijze werd door een particuliere onderneming, zij het op een vrij
humane en vriendelijke wijze en zonder al te stringente bepalingen, de apartheid
toegepast, die in het Nederlandse koloniale rijk sedert vele eeuwen, evenals trouwens
in andere koloniale rijken, ook werd toegepast.
Daarbij kwam dan nog het taalverschil. Op het eiland werd door geboren
Curaçaoënaars Papiamentu gesproken. In deze allermerkwaardigste taal, misschien
wel een van de meest belangwekkende onder de vele creoolse talen die men in
West-Indië, Amerika en Afrika kent, noemde men een geboren eilandbewoner een
‘jiu di Corsow’. Dit werd in het Nederlands letterlijk vertaald als ‘landskind’, een
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term die in de mode kwam toen de ster van dr. Da Costa Gomez, na zijn terugkeer
in Willemstad, in het jaar 1936, aan het politiek uitspansel verscheen om daar lange
jaren helder te schitteren.
Hij werd als ontwikkeld ‘landskind’ door met het lot der arbeiders bewogen
missionarissen vooruitgeschoven tijdens een loonconflict op het oliebedrijf. Hij hield
toen op een bijeenkomst van stakers een rede die hem op slag tot een politiek leider
maakte.
Gomez had jaren en jarenlang uitsluitend Nederlands gesproken. Als dertienjarig
jochie verliet hij het eiland om eerst als volwassene, gehuwd met een Nederlandse
vrouw, terug te keren.
In al die Nederlandse jaren had hij zelden of nooit Papiamentu gesproken. Het
Papiamentu dat hij kende, vertelde hij me later, was de taal van een dertienjarige.
Zo stond hij in het jaar 1936 tegenover een ontevreden massa die hij moest toespreken
in een taal die hij onvoldoende beheerste. Maar zijn woorden pakten de menigte, en
voor het eerst kwamen in de Curaçaose samenleving, na die gedenkwaardige
bijeenkomst, tegenstellingen tussen progressieven en conservatieven, maar vooral
tussen ‘vreemdelingen’ en ‘landskinderen’, die natuurlijk latent wel aanwezig waren,
duidelijker aan de oppervlakte.
Zonder twijfel voelden sommigen in die dagen dat onder de oppervlakte van het
dagelijks leven op het eiland, hoe ongerept en onverstoorbaar het ook leek, iets
fundamenteel aan het veranderen was. Wel kon men die veranderingen van de hand
wijzen door alle Curaçaoënaars Nederlanders te noemen en slechts een onderscheid
te willen maken tussen Nederlanders uit Curaçao en Nederlanders uit Europa, maar
dergelijke vriendelijkheden maakten aan het werkelijk onderscheid geen einde. Een
onderscheid dat als een richtingwijzer stond aan de lange weg die men volgen moet
als men zich de vraag gaat stellen: wie ben ik?
Ondertussen kreeg hier en daar de theorie van de gesegmenteerde maatschappij
vorm. De ‘plural society’ begon zo ongeveer in het begin van de jaren dertig zijn
merkwaardig bestaan, om iets later in vooral wetenschappelijke lectuur steeds meer
op de voorgrond te treden.
Op Curaçao was dit begrip als zodanig volkomen onbekend. Wie toen, zoals ik,
menigmaal naar het terras van de botíca central in de Breedestraat, Otrabanda, ging
om daar met een paar mensen te klet-
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sen, mensen zoals die onvergetelijke apotheker De Lannooy, kwam spoedig tot de
ontdekking dat hier van pluraliteit geen sprake was. Meneer De Lannooy was een
oude, zware man, een man die je ontzag inboezemde, echt een man van wie je veel
kon opsteken. Een man als hij had zowel in de zwarte bevolkingsmassa van het eiland
als in de ‘hogere standen’, de mensen die lijnrecht van oorspronkelijk Europese
settlers afstamden, zijn wortels. Wat voor hem gold, gold in even sterke mate voor
vele andere vooraanstaanden in deze kleine gemeenschap, zoals bij voorbeeld voor
dr. Harry Maal, die wonderlijke chirurg-oogarts, denker en politicus, en zeker ook
voor iemand als Cola Debrot, schrijver en - ten slotte gouverneur van de Antillen.
Een man als Da Costa Gomez was zich, ondanks zijn licht negroide trekken, zeer
bewust van het feit door familiebanden aan de sefardische gemeenschap van het
eiland te zijn gebonden. En toen hij later eerste minister werd waren de joden zich
maar al te zeer ervan bewust dat een van hun vele donkere zonen een hoge post
bekleedde.
Misschien was er ook eigenlijk geen sprake van een ‘plural society’ of van een
‘gesegmenteerde’ maatschappij, maar veeleer van een gemeenschap van gemaskerden.
Kleding, woongewoonten, vervoerscondities, de soort arbeid die men verrichtte, de
economische middelen waarover men beschikte, dit alles speelde een rol bij
maskerdragers die van tijd tot tijd rituele bijeenkomsten belegden.
Deze rituele bijeenkomsten vonden plaats in oude kerkgebouwen, op particuliere
feestjes, in de vrijmetselaarsloges of min of meer in het openbaar, bij voorbeeld ten
huize van de gouverneur. Van die rituele bijeenkomsten droeg de dienst in de
katholieke kerk nog het meest een open karakter. De deuren van de kerk stonden dag
en nacht open voor slechte en zoete jongens, voor zwarten en blanken, voor armen
en rijken. Je kon zonder onderscheid des persoons in zo'n kerk een uurtje denken
over verheven dingen, of je kon er gewoon wat suffen en luisteren naar de klanken
die zo'n kerkgebouw tegelijk spookachtig en bekoorlijk maken.
Gedreven door nieuwsgierigheid en misschien ook wel door die geheime aan het
hart knagende vraag: waar ben ik? kwam ik zelden of nooit in de teruggetrokken
Nederlandse gemeenschappen, verborgen als ze waren achter stalen hekken, maar
leefde ik bijna uitsluitend in het echte Curaçao.
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Ik woonde kort na aankomst op het eiland ten huize van een sefardische familie. Het
was een arme familie van twee zusters en een broer, die van hun ouders aan de
Scharloo-weg een groot huis hadden geërfd.
In dat huis vestigden zij een zeer bescheiden pension met drie gasten of kostgangers.
Deze gasten waren de havendokter, de inspecteur van het onderwijs en als derde een
jeugdige ‘koerantier’. De dokter, de onderwijsman en ik aten gezamenlijk aan een
tafel die in het midden van de betegelde patio stond. Je moest wél wennen aan het
voedsel omdat het sterk afweek van het Nederlandse. Het werd onder het toeziend
oog van de twee zusters bereid door zwarte dienstboden die op de ‘koraal’ woonden,
en die ons zwijgend aan tafel bedienden. En gebakken bananen kauwend, ‘funchi’
etend of ‘koppensoep’ slurpend, een soep die als een delicatesse werd beschouwd,
water drinkend uit de aarden pot die op tafel stond, begon ik me te verwonderen over
het leven in deze schijnbaar Europese wereld, die in werkelijkheid tot in de kleinste
details van de onze verschilde.
Was dit voedsel Afrikaans van oorsprong of waren de gerechten die men ons
voorzette resultaat van geheimzinnige sefardische tradities, waarvan de dokter, de
schoolopziener en ik geen weet hadden? Was ons menu van zuiver Curaçaose
oorsprong, zoals sommige mensen van wie ik dacht dat ze het wel zouden kunnen
weten, me met nadruk verzekerden? Het was moeilijk te zeggen en het vreemde was
dat je er ook moeilijk over kon praten met de dokter of de onderwijsman, die
eenvoudig hun schouders optrokken, naar binnen smikkelden wat hun smaakte en
terzijde schoven wat hun niet zinde, tot groot verdriet van de zwarte vrouwen die
met zoveel moeite en geduld hadden gebakken of gekookt.
Zo zaten daar drie horkerige ‘macamba's’ in een gemengd sefardisch-Afrikaanse
huishouding aan een met zeildoek bedekte tafel te eten. Nooit heb ik me méér
vreemdeling gevoeld dan in die dagen. De dokter was een jaar of tien ouder dan ik.
De inspecteur was een oud man, die in afwachting van zijn pensioen zijn vrouw naar
het ‘moederland’ had gestuurd en die na zijn werk, als hij vermoeid en zwetend in
zijn kamer kwam, een grote fles op tafel zette en ongelooflijk veel slokjes dronk uit
een glaasje dat hem telkens aan het lachen bracht. Want op de bodem van dat glas
lag een gekleurd var-
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kentje dat pas zijn snuit vertoonde als het glas helemaal leeg was, om de drinker even
duidelijk te maken dat ook hij een varken was.
Grinnikend liet hij me iedere keer dat varkentje zien. Dan greep hij de stenen kruik
en vulde het glaasje met vaderlands vocht om het dier te verdrijven. Dat vaderlandse
vocht maakte zijn tong zó los dat het ten slotte leek alsof hij met twee tongen sprak.
Wankelend stond hij op om in de patio aan tafel te gaan, en zich op de gebakken
bananen, de soep en wat er meer op het zeil stond te werpen, zorgvuldig en kritisch
gadegeslagen door de zwarte vrouwen en de donkere sefardische zusjes die ons
onderdak boden.
In dat vreemde huis liep een broertje rond dat zoals zoveel andere mensen op
Curaçao een bijnaam had. Men noemde hem Napoleon. Deze Napoleon was
handelsreiziger geweest in zijn jonge jaren. Op zijn lama rijdend was hij door
Centraal-Amerika getrokken, waar hij allerlei goederen kocht en verkocht. Hij kon
erg vreemde verhalen vertellen, deze Napoleon, die op zijn oude dag nog slechts één
liefde kende, zijn liefde voor postzegels, waarover hij de hele dag gebogen kon zitten
met een vergrootglas voor zijn altijd betraande ogen.
Napoleon mocht me wel. Hij beschouwde me als een erg vreemde eend in de
Curaçaose bijt en achtte het zijn plicht me wegwijs te maken op het eiland.
‘Het is me opgevallen,’ zei hij ‘dat u veel te weinig uitgaat.’
Ik moet toegeven dat ik iedere avond netjes op m'n kamer sliep, iedere morgen
keurig op tijd opstond en even keurig ging ontbijten. Dat leven kon geen leven zijn
voor een ‘jonkuman’ met stevige sappen, meende Napoleon.
‘Waarom,’ vroeg hij, ‘zoekt u niet eens in Otrabanda een aardig donker meisje
dat wat afwisseling en vreugde in uw bestaan kan brengen?’
Het was een vriendelijke, goed gemeende raad, maar afgezien van een soort
schroom werd ik door de taalbarrière gehinderd om, al of niet met hulp van mijn
vriend Napoleon, op vrijersvoeten te gaan in het geheimzinnige, door jonge meisjes
bewoond serail Otrabanda.
Als ik Napoleons raad wel gevolgd had zou ik nu waarschijnlijk, evenals vele
anderen, tot de ‘gespleten mensen’ van het Caraïbisch gebied gerekend worden: een
man van twee werelden, een buitenstaander die binnendrong maar niet volledig
toegelaten werd. Dan zou ik op zondag in mijn nette pak in de protestantse kerk van
het
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hijgend hert zingen, en 's avonds een ommetje maken naar Otrabanda om daar te
rusten aan de zijde van mijn zwarte katholieke concubine, en te spelen met mijn
kinderen, brave leerlingen van de fraterschool.
Ik kon toen niet voorzien dat ik vele jaren later op ‘Stroomzigt’ met Engels
urenlange gesprekken zou voeren juist over die gesegmenteerde maatschappij. Hij
deelde mijn mening dat op het eiland, toen althans, in wezen geen sprake was van
een ‘plural society’, maar dat het leven er iets weg had van een heerlijke ragebol,
waarin alles en alles door elkaar loopt. Het was, stelde ik achteraf vast, een
samenleving van gemaskerden, een samenleving van mensen die alles van elkaar
wisten, zich verkneukelden in elkaars geheimen terwijl ieder voor zich meende dat
zijn geheimen juist veilig waren.
Aan het einde van ieder jaar kwam aan die maskerade in zekere zin een einde. Het
begon allemaal in het krottenwijkje ‘Fleur de Marie’ (wonderlijk zo'n naam ontleend
aan een titel van Eugène Sue). Tegen Kerstmis gingen de mensen plotseling op
triangels spelen, ijzeren driehoeken, en op de wiri, het schraapstaal, dat als we
professor De Goeje mogen geloven niet van Afrikaanse maar van Indiaanse afkomst
is.
Donkere handen zweefden over het ijzer. IJzer op ijzer en de klanken tinkelden
van de heuvels naar de benedenstad waar ze door het bloed van de mensen joegen.
De oude Niewindt, heeft zich - het blijkt uit zijn gepubliceerde brieven - destijds
mateloos geërgerd aan de ijselijke danspartijen waaraan men zich te buiten ging zo
tegen het einde van het jaar. Het was allemaal heidens gedoe, zei de oude romanticus,
die nu eenmaal leefde in een tijd waarin zelfs het kerstfeest in verband gebracht werd
met het joelfeest van de Germanen, aangenomen dat die Germanen zo iets als een
joelfeest hadden gekend.
Blank en bruin, zwart en half zwart, allen trokken dansend door de straten op de
maat van die onweerstaanbare, tinkelende muziek. De taraai, de fuikdans, nam de
mensen in bezit en allengs gingen de maskers af. Iedereen verbroederde zich met
iedereen tegen het uur dat de kanonnen van het fort een salvo gaven en de schepen
in de haven begonnen te toeteren. Dan stond het hele volk van Curaçao voor het huis
van de bisschop op het Bríonplein, dat huis dat is afgebrand op de dertigste mei van
het jaar 1969, en vanaf het bordes
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zegende hij als de klok twaalf sloeg de menigte. Nooit heb ik de wisseling van het
jaar zó zinvol, zó stijlvol en zó schitterend beleefd als in de ‘plural society’ van
Curaçao, wanneer de maskers waren afgenomen.
Als de menigte gezegend was sprongen er altijd een paar jongelui zonder bedenken
in zee, vlak bij de brug tussen Punda en Otrabanda, als wensten zij zich op die
pathetische manier te reinigen van God-weet-wat!
‘Waar ben ik?’ vroeg ik me soms af. Vooral omstreeks de jaarwisseling. In een
Nederlands gebiedsdeel? Op een Westindisch eiland? In een Zuidamerikaans land
of in een vergeten deel van Afrika?
Zonder het te beseffen stelde ik vragen die anderen zich ook gesteld hadden. Bij
voorbeeld de oude Niewindt, die al deze gebruiken, ja die de oorsprong van het ganse
volksleven, ergens in Afrika wilde zoeken. Het ‘heidense’ Afrika, waar nooit, meende
hij, enige beschaving had bestaan, laat staan christendom.
‘Ten gevolge van die neiging,’ schreef Engels me later, ‘alles vanuit Afrika te
willen verklaren liep men het risico zich in het eigen missiegebied nooit thuis te
voelen. Wat men niet verklaren kon noemde men “heidens” of “Afrikaans”. En juist
dat Afrikaans, oorspronkelijk verworpen, werd in een later stadium toegejuicht in
overigens dezelfde ambivalentie.’
Werkend op dat eiland, te gast bij een Curaçaose pensionhoudster, pratend met
Napoleon en later met vele anderen, leerde ik het eiland kennen als een soort eenheid,
als een uniek verschijnsel ergens in de wereld, dat me, zij het tijdelijk, vriendelijk
en hoofs had opgenomen. Misschien wel omdat ik niet te veel vragen stelde en
gespeend bleek van ontwikkelingsdrang, en hoogstens bezield was door een neiging
in me op te nemen, te observeren, zonder in staat te zijn het waargenomene te
verwerken, laat staan te interpreteren.
‘Jij en ik,’ schreef Engels in een brief, ‘hadden het geluk dat we in die omgeving
ons dagelijks werk moesten doen, zonder meer.’
Al deze herinneringen kregen, jaren later, tijdens een bezoek aan de stad Venetië,
een nieuwe betekenis dank zij een toevallige ontmoeting in de kerk der dogen.
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Gomez in de kerk der dogen
Wie eenmaal aan een boek is begonnen wordt op de meest onverwachte plaatsen met
zijn onderwerp geconfronteerd. Toen ik bij voorbeeld met mijn vrouw een vakantie
doorbracht in Venetië werd ik vaak herinnerd aan...Curaçao en zijn kleine stadstaat.
In verschillende kerken bekeek ik op mijn gemak de talrijke, dikwijls door de tand
des tijds aangevreten kunstwerken, en de ligging van ons hotel maakte dat ik in die
dagen menigmaal de basiliek van St.-Johannes en Paulus binnen liep, de kerk der
paters dominicanen in Venetië, beter bekend als de kerk der dogen.
In dat geweldige kerkgebouw, waarin heel Curaçao gemakkelijk een toevlucht
zou kunnen vinden, liepen de paters dominicanen gekleed in dezelfde witte toog en
zwarte mantel als hun broeders op het eiland Curaçao in de jaren dertig van deze
eeuw.
Dikwijls bezocht ik de kerk in de vroege ochtenduren en ik was dan, afgezien van
een bediende die muzieklessenaars en stoelen versjouwde, de enige aanwezige. Op
een van die ochtenden echter zag ik voor de icoon van de Moeder Gods van de Vrede
een oud vrouwtje in diep gebed verzonken op de knieën liggen.
Volgens de overlevering zou een zekere Paolo Morosini in het jaar 1349 deze
icoon naar Venetië gebracht hebben; oorspronkelijk was het schilderij uit Byzantium
afkomstig. Kijkend naar het wonderwerk, viel het me op hoe donker getint het gezicht
van deze Maria is, een eigenschap overigens die zij deelt met tal van andere Maria's
op iconen. Nu zou je kunnen denken dat dit een verkleuring is als gevolg van de
kaarsen die de gelovigen voor die schilderijen laten branden, maar aan de andere
kant is het best mogelijk dat onze echte Maria een vrouwtje is geweest met trekken
zoals je die behalve rond de Middellandse Zee, het noorden van Afrika en vooral in
Zuid-Amerika, ook op de Caraïbische eilanden zo dikwijls terugvindt.
Dat Curaçao historisch gezien sterke bindingen met het Middellandse-Zeebekken
heeft, staat als een paal boven water. Niet alleen werd de Curaçaose bevolking, voor
zover ze niet reeds in Afrika of ergens anders was gekerstend, door paters dominicanen
van ten dele
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Hollandsen huize tot het christendom bekeerd, maar ook de ontdekkers van ons eiland
kwamen uit Italië en Spanje en schonken aan grote landen namen als Venezuela, dat
tenslotte niets anders dan klein Venetië betekent.
Aan de andere kant zou je je ook kunnen afvragen of niet het grootste deel van de
wereld de invloed heeft ondergaan van het Middellandse-Zeebekken.
Mary McCarthy heeft behalve het wereldberoemde boek The Group o.a. een zeer
fraai werkje geschreven over de dogenstad, Venice observed. Ze schetst daarin de
Venetianen als een soort rovers en verzamelaars van kunstschatten. Hun
scheppingskracht, meent zij, was gering, maar uit allerlei windstreken namen ze
kostbaarheden mee naar huis, die ze een plaats in eigen leven bezorgden. Ik denk
dat die theorie wel houdbaar is, al is mijn respect voor het scheppend vermogen van
de Venetianen juist bijzonder groot. Toch neem ik aan dat mijn knielend vrouwtje
in de verlaten basiliek haar uit Byzantium geroofde icoon inderdaad als een stuk
Venetië beschouwde en geen flauw idee had van de herkomst.
Al wandelend door die gigantische kerk ontmoette ik in een verloren hoekje een
vriendelijke man. Hij was gekleed in die voor mij zo veelzeggende witte toog. Hij
bleek behalve geestelijke ook een soort gids en boekverkoper te zijn, en in
verschillende talen troonde hij me mee naar de kleine kapel die door Paolo Veronese
is beschilderd, en die hij als het glansstuk van de kerk beschouwde.
Ik luisterde naar een man die zwolg in de hoogrenaissance van Italië en die,
geboortig van Venetië, zijn stad als volkomen uniek op de ganse wereld beschouwde.
Al was hij Italiaan, toch zag hij Venetië als een aparte eenheid, cultureel te
onderscheiden van de rest van Europa, een eilandenrijk waarin een bijzondere
beschaving kon opbloeien dank zij de speciale voorzienigheid van Onze Lieve Heer
zelf. Zijn overigens van humor doortinteld betoog, zijn enthousiasme, gewekt door
een bereidwillig luisterende buitenstaander, deed me denken aan iets dat jaren geleden
gebeurde.
De ‘Koloniale Raad’ van Curaçao vergaderde. Da Costa Gomez woonde toen in
de Penstraat. We wandelden samen langs Scharloo en genoten van een heldere,
mooie, zoele avond. De maan was boven de heuvels van ‘Fleur de Marie’ als een
reusachtige ballon opgegaan,
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en verlichtte de met kalk bespatte rode pannendaken van de paleisachtige huizen aan
beide kanten van de straat. De wind ritselde door de bomen die hier en daar voor de
huizen staan. Onder de palmen voor de woning van de Venezolaanse consul zagen
we een paar rustende mannen, het geweer overigens schietklaar, die officieel dit
stukje Venezolaanse bodem op een Nederlands eiland bewaakten. Zij waren de enige
mensen die we onderweg ontmoetten. Het was dood en doodstil en we kwamen onder
de bekoring van de grootse architectuur, de belichting, kortom van de onbeschrijflijke
sfeer die heerste op Scharloo, toen nog, in tegenstelling tot nu, een bewoonde weg
met aan beide kanten de royale huizen van Curaçaose kooplieden.
‘Wat is 't hier toch mooi,’ zei ik tegen Gomez. Hij barstte uit zoals de pater in de
kerk der dogen over Venetië, in een lofzang over de pracht en unieke plaats van
Curaçao in de gehele wereld. Men kan dit afdoen als navelkijkerij. Men kan ook
plechtig zeggen dat de Italiaanse pater en de Curaçaose politicus fanatiek op zoek
waren naar een eigen identiteit!
De overeenkomsten tussen Venetië en Curaçao houden bepaald niet op bij het
zoeken naar eigen wezen. De Venetiaanse burgerlijke woningbouw doet denken aan
die van Curaçao, de luchten boven het eiland zijn helderder, doorzichtiger dan de
luchten boven Venetië, maar de tinten komen soms toch sterk overeen. De zeewind
is in beide eiland-rijken overal aanwezig. Je ruikt de zee als je op het San-Marcoplein
loopt en je ziet, alsof je op de Handelskade van Willemstad staat, in Venetië grote
schepen door de nauwe zeeëngte varen, op weg, net als op Curaçao het geval is, naar
een olieraffinaderij die aan honderden Venetianen werk geeft.
Verschillende keren stond ik in Venetië een ogenblik stil bij het monument van
Daniele Manin. Tot twee keer toe vond ik zijn portret in Venetië en een gesprekje
met een meisje aan de receptie van een hotel maakte me duidelijk dat deze man uit
1848 in zijn vaderstad niet vergeten is. Ook niet door gewone mensen.
De overeenkomst tussen Manin en Da Costa Gomez is in hoge mate treffend.
Manin was evenals Gomez een katholiek met joodse achtergrond. Hij was evenals
Gomez een ongelooflijk intelligente leerling op school. Als Gomez hoopte hij een
carrière te maken als jurist. Als Gomez wierp hij zich vrijwel onverwacht in de lokale
politiek.
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Hij wierp de toenmalige Oostenrijkse overheid de handschoen toe en begon te pleiten
voor een soort aan Venetië te verlenen autonomie. Dat leidde tot een mislukt herstel
van de vroegere republiek en ten slotte werd Venetië een deel van een zich verenigend
Italië. Gomez heeft evenals Manin gestreden voor een interne autonomie voor zijn
stadstaat, zij het in samenwerking met een moederland, terwijl hij, voor zover ik
weet, nimmer van zelfstandigheid droomde.
Manin bleef, evenals met Gomez het geval is, voortleven in de herinnering van
zijn stadgenoten, die hun stad, zoals de Curaçaoënaars hun eiland, beschouwen als
een unieke eenheid in de wereld.
Er zijn andere overeenkomsten. Een zeehaven, een olieraffinaderij, smalle straatjes
zoals in de oude vestingstad van Curaçao, en net als Curaçao is ook Venetië
aangewezen op toerisme, geschraagd door herbergiers en neringdoenden die, zoals
in de Herenstraat van Willemstad, voor hun winkels staan, wachtend op klanten. In
die oude stad hangt de melancholie van een groot verleden, opgebouwd uit elementen
uit vele delen van de wereld.
Het was geen wonder dat ik in Venetië voortdurend moest denken aan Curaçao
en aan het boek dat ik wilde schrijven over de dingen die nu voorbij zijn. Toen ik
het museum van de Amerikaanse verzamelaarster Peggy Guggenheim bezocht keek
ik lang naar de ruiter van Marino Marini, het beeld dat daar tegenover de aanlegsteiger
van het huis staat. In vroeger jaren stond dezelfde ruiter van Marini, zij het iets fraaier
gemodelleerd, voor het huis ‘Stroomzigt’ van Engels. Hij is er niet meer helaas. Hij
heeft nu ergens een plaats gevonden in een Amerikaanse verzameling.
Als ik het wel heb heeft Engels, een spaarzame dokter, destijds, daartoe
aangespoord door een fotootje in een of ander tijdschrift, de Italiaanse meester bezocht
en hem gevraagd zo'n ruiter te vervaardigen als in de verzameling Guggenheim. Zijn
ruiter, opgesteld voor het huis ‘Stroomzigt’, week enigszins af van die uit de
Guggenheimverzameling, omdat de kop massaler en indrukwekkender werd.
Al zijn de overeenkomsten tussen Venetië en Willemstad, hoe bescheiden dit
laatste stadje ook moge zijn vergeleken met de mooiste stad van Europa, bijzonder
groot, je mist in Venetië de Westindiërs, de mensen van het Caraïbisch bekken.
Bestaan ze? Zoals de Italianen bestaan?
Indertijd, het was in Den Haag, heb ik eens lang met Gomez over
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die vraag zitten praten in de gelagkamer van ‘De Posthoorn’. Gomez was toen
‘gevolmachtigd minister’ van de Antillen, en had op de derde verdieping van een
huis in de Lange Houtstraat een kamer gehuurd. Na kantoortijd dronken we een kop
koffie en praatten we over een nieuw begrip dat hier en daar een rol ging spelen. De
oorlog was toen pas voorbij en de gemiste kansen uit de oorlogstijd lagen vers en
bitter in mijn geheugen. Een ‘Caraïbische Commissie’ werkte nog maar korte tijd.
Winston Churchill had geweigerd aan de Britse kroonkoloniën in de West
onafhankelijkheid te geven. Hier en daar droomde men van een federatie der Brits
Westindische eilanden, die door Westindiërs bewoond zou worden.
Toen ik aan de navolger van Daniele Manin, aan Gomez, vroeg of ook Curaçao
zich niet bij een dergelijke nieuwe staatkundige eenheid, indien ze ooit mocht ontstaan,
zou kunnen aansluiten, glimlachte hij om mijn fantasieën. Hij zei: ‘Je bent
vijfentwintig jaar op je tijd vooruit. Er zal nog heel wat water door de Caraïbische
Zee vloeien voordat daar een federatie ontstaat die alle landen in dat Caraïbisch
bekken omvat.’
Hij had natuurlijk gelijk. Want de voorstanders van de kleine staat en de kleine
staatkunde hebben volledig het pleit gewonnen sedert Norman Washington Manley,
de grootste federalist die men in West-Indië ooit gekend heeft, in vol vertrouwen
zijn mensen op Jamaica liet stemmen over de vraag: nationale onafhankelijkheid of
federatie? Tot zijn diepe teleurstelling kozen zij in meerderheid voor de eigen
nationale onafhankelijkheid, overtuigd als ze waren van de unieke plaats die Jamaica
inneemt onder de zon, net zoals mijn gids in de kerk der dogen overtuigd was van
de unieke plaats van zijn vaderstad in het vage conglomeraat dat Italië heet en dat
in wezen niet anders is dan een samenvoegsel van staatjes, hertog- en prinsdommen,
republieken en vrije steden.
Toen ik dit onderwerp in de gelagkamer van ‘De Posthoorn’ aansneed bleek Gomez
de autonomie te willen bezegelen door een monsterverbond met Nederland, waarmee
hij zich, evenals vele andere Curaçaoënaars in zijn tijd, verbonden voelde. En dat
hij beschouwde als de goedmoedige, liberale, koloniale overheerser die op cultureel
gebied de mensen in hun waarde liet en hun het meest eigen bezit, het Papiamentu,
van harte gunde.
Hij stond, hoezeer een vooruitstrevend mens en origineel denker,
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toch als vele anderen in zijn dagen op een tweesprong, zoals ook zijn grote voorganger
Manin op een tweesprong had gestaan. Nederland, dat hij in zijn studentenjaren had
lief gekregen, kon hij niet zonder meer vaarwel zeggen. Binnen dat Nederland - dat
was zijn droom - wenste hij de Antillen, die zes kleine eilanden in de Caraïbische
Zee, een geheel eigen veilige plaats te bezorgen. Een veilige plaats waarvan thans,
dertig jaar later, de veiligheid twijfelachtig is.
Het was geen wonder dat juist dit onderwerp centraal stond toen ik in '71 enkele
dagen op ‘Stroomzigt’ doorbracht.
‘Men kan,’ zei Engels, en hij herhaalde toen een veel gehoorde opvatting, die op
den duur zijn betekenis misschien zal verliezen, ‘Italië niet vergelijken met het
Caraïbisch bekken. Daar voerde men handel van Italiaanse stad naar Italiaanse stad.
Italië verbrokkelde niet. Bij ons in het Caraïbisch bekken echter is van onderlinge
handel nog geen sprake.’
‘Van verbrokkeling des te meer,’ zei Engels, die peinzend opmerkte dat het geen
wonder was wanneer een man als Gomez zich aan Nederland en niet aan
Zuid-Amerika vastklampte, het was alsof hij daarmee het negervraagstuk wilde
ontwijken.
En wederom stond de vraag der menselijke identiteit centraal in ons denken.
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De ondergang van de strohoed
Om een figuur als dr. Da Costa Gomez, die in de jaren dertig en veertig in de
geschiedenis van zijn eiland een centrale plaats heeft ingenomen, beter te begrijpen
is het noodzakelijk terug te denken aan anderen die op het eiland de toon aangaven.
Die persoonlijkheden kwamen, tijdens de enkele dagen op ‘Stroomzigt’ doorgebracht
en later tijdens de uitvoerige briefwisseling met dokter Engels, me opnieuw helder
voor de geest.
Misschien zijn er nu nog maar weinig mensen op het eiland die zich Chon Haim
Cohen Henriquez herinneren. Hij liep wat mank en geloofde aan de toekomst van
het eiland lang voordat het in de vaart der volkeren werd opgenomen door het besluit
van de Shell om de olie uit de bodem van Venezuela op Curaçao te gaan raffineren.
Dat besluit hing samen met de aanwezigheid van een prachtige natuurlijke haven,
het Schottegat, maar misschien ook wel met de aanwezigheid van stabiele en rustige
figuren, die in het nog koloniale leven van toen een leidende positie innamen. Een
van die figuren was Chon Haim, die het predikaat Chon, dat eigenlijk een diepere
betekenis heeft dan señor of meneer en dat ook aan vrouwen wordt verleend, terecht
heeft gedragen, al behoorde hij niet tot de Chons van Curaçao die zich langzamerhand
meester maakten van de overigens weinig vruchtbare grond op het eiland.
Chon Haim kwam voort uit het joods patriciaat dat zo lang, vooral sinds de tweede
helft van de negentiende eeuw, in vele opzichten de toon heeft aangegeven. Terwijl
de fameuze welvaart Willemstad ging beheersen en het ene winkeltje na het andere
werd geopend, meende Chon Haim dat het stro uit Zuid-Amerika de Curaçaose mens
tot economische welvaart zou kunnen brengen.
Zelden heb ik een man ontmoet die zich zo letterlijk aan een strohalm vastklampte!
Maar hij is onvergetelijk omdat hij, vaderlijk als geen ander, hardnekkig geloofde
in de mens die zijn handen gebruikt. Niet in dienst van vage, goed betalende
vreemdelingen, nee, voor eigen zaak, om onverwoestbare panama's van het fijnste
stro te vervaardigen.
Helaas is die panamahoed roemloos ten onder gegaan. Ik geloof
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dat Kafka er nog een heeft gedragen, maar daarna ging het snel bergafwaarts. Die
hoedjes van stro, gemaakt door de speelse handen van zwarte mannen, waren te duur
geworden voor Europeanen die vilt en ander materiaal gingen waarderen. Daar zaten
dan in de volkswijken van Willemstad, in Otrabanda en Punda, en hier en daar elders
nog de adepten van Chon Haim op straat, de rug behaaglijk geleund tegen de muur,
en vlochten hun allerlaatste strohoedjes. Ook wierp men zich wanhopig op het grovere
en goedkopere riet om daarvan wasmanden te maken, die geel geverfd werden en
met een bloempje van rode kleur opgesierd. Maar zelfs in de wasmanden kwam de
klad. Ze werden een toeristenartikel en verdwenen ten slotte van de markt, en met
strohoed en wasmand moest al het oude plaats maken voor het nieuwe Curaçao van
de triomferende industrie en van het in vervuiling en ontreddering meegezogen
Willemstad van al even triomferende kooplieden en herbergiers.
Een vlam ging boven het eiland branden. Dag en nacht. Wanneer de wind een
enkele keer niet uit het oosten blies maar westwaarts draaide, dan verspreidde zich
over stad en land een wee-makende stank. De geelgekalkte huizen van Willemstad
begonnen zwarte, vale plekken te vertonen, en armzalige buurtjes van houten huisjes
vervielen langzaam maar zeker tot zwarte krottenwijken, die overigens hardnekkig
in leven bleven.
Chon Haim, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Curaçao,
had in zijn jonge jaren grote reizen op ezels en lama's gemaakt dwars door een deel
van Zuid-Amerika, op zoek naar het fijnste en goedkoopste stro dat de vlechters op
het eiland tot grondstof zou kunnen dienen. Over die reizen kon hij met smaak
vertellen, en met enkele woorden was hij in staat je de ogen te openen voor geheel
nieuwe werelden.
Hij ontving me, hoewel ik in zijn ogen wel een zeer jonge man moet zijn geweest,
van tijd tot tijd in zijn grote huis. Hij woonde vlak bij de zee, aan ‘Pietermaai’. Je
hoorde als je op zijn overdekte veranda zat de golven onder het huis klotsen. Het
uitzicht op dat terras was adembenemend. Op heldere dagen zag je uit zijn kamer de
kust van Venezuela. Ik keek als ik daar zat van tijd tot tijd naar de schepen die voor
de St-Annabaai op ongeveer drie, vier kilometer afstand van Haims huis bijdraaiden
om de haven binnen te vallen. Dat waren olieschepen die van het Meer van Maracaibo
naar Cura-
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çao voeren, schepen van de ‘muskietenvloot’ der Curaçaose Scheepvaart
Maatschappij. De zeelui aan boord waren van Curaçaosen huize, maar de
gezagvoerders en in het algemeen het hoger nautisch personeel waren geboren
Hollanders, die bijna zonder uitzondering met hun gezinnen in het toenmalige
Emmastad woonden, een der wooncomplexen van de oliemaatschappij.
Die scheepskapiteins en andere nautici zullen geen van allen ooit gehoord hebben
van Chon Haim, tenzij ze, net als ik, de moeite namen hun stem uit te brengen bij
de verkiezing van het bestuur van de Kamer aller fabrieken en ganse koophandel
van het eiland. Merkwaardig genoeg was die Kamer van Koophandel een der zeer
weinige, misschien wel het enige min of meer openbare lichaam waarvan het bestuur
althans door een deel van de burgerij werd gekozen. Waarom iemand eigenlijk het
kiesrecht kreeg is me nooit duidelijk geworden. Tot de kiezers behoorden bij de
Kamer betrokken kooplieden maar ook scheepskapiteins, ingenieurs, employés, soms
ambtenaren en allerlei andere mensen die in de eigenlijke zin van het woord geen
handelslieden waren.
Het bestuur zelf bestond uit een kleine groep van grote kooplieden uit de stad,
aangevuld met de hoofdagent van de Koninklijke Nederlandse Scheepvaart
Maatschappij en een vertegenwoordiger van de Curaçaose Petroleum Industrie
Maatschappij. Industrie, bankwezen en koophandel vonden in die Kamer een trefpunt.
De maandelijkse vergaderingen werden in het openbaar gehouden. En daar de
onderwerpen die ter sprake kwamen dikwijls veel boeiender waren dan de
onderwerpen van de debatten in de ‘Koloniale Raad’, later ‘De Staten’, was de
publieke belangstelling voor de Kamer van Koophandel vrij groot. De verslagen die
ik tijdens die vergaderingen samenstelde werden dan ook met aandacht gelezen.
Al die vergaderingen stonden onder leiding van de even scherpzinnige als in wezen
zonderlinge Chon Haim Cohen Henriquez. Hij vormde een schakel tussen het Curaçao
zoals het zich begon te ontwikkelen in die stormachtige industriële periode en het
vroegere, bijna vergeten, oud koloniale Curaçao. Hij was intelligent genoeg om
nieuwe tijden en nieuwe ontwikkelingen te aanvaarden, maar tegelijk voorzichtig
genoeg om oude waarden niet geheel overboord te gooien.
In de Kamer van Koophandel werd behalve door Chon Haim de
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toon aangegeven door een in mijn ogen bijzonder eerbiedwaardig en intelligent man,
S.E.L. Maduro. Hij heette in de wandeling Chon Momongigi en stond aan het hoofd
van het Curaçaose bankiershuis dat in de vorige eeuw gegrondvest was door een
schoenerkapitein en zich een geheel onafhankelijk bestaan had weten op te bouwen.
Dit bankiershuis, gevestigd in het centrum van de stad, financierde de vele kleine
en grote ondernemingen en winkels, die vooral in de jaren dertig van deze eeuw tot
bloei kwamen. Tot op zekere hoogte en binnen bepaalde begrenzingen natuurlijk
stond bijna iedereen bij de Maduro's in het krijt. De gemeenschap was klein en
eenvoudig genoeg te overzien zodat het geld in het algemeen aan betrouwbare en
nijvere lieden werd geleend.
Van oudsher had de Curaçaose handelsstand een goede naam. Maar reeds in de
jaren twintig en zelfs eerder vestigden zich op het eiland nieuwe handelaren. Zij
waren afkomstig uit de Levant, Syrië en andere landen uit het nabije Oosten en
werden eenvoudig Arabieren genoemd. Weer later kwamen uit Polen, Roemenië en
andere Oosteuropese landen handelaren naar het eiland, die men ‘polaccos’ of
‘polakken’ noemde.
Deze nieuwkomers vestigden in hetzelfde centrum waar zich al oude
handelsbedrijven bevonden nieuwe winkels, en verkregen evenals gevestigde
echt-Curaçaose handelaren kredieten van de Maduro's bank. Onder leiding van Chon
Haim en Chon Momon werd in de Kamer van Koophandel een stille strijd gestreden,
van het grootste belang voor het behoud van een handel die werd uitgebreid met
vreemdelingen. Deze vreemdelingen waren niet altijd, maar gewoonlijk wel, op het
eiland, zoas men zei, aangespoeld. Zij waren meestal van joodsen huize maar
behoorden tot de op Curaçao grotendeels onbekende ‘asjkenazim’ en niet tot de
geadelde sefardische gemeente die sedert de grote uittocht van joden uit Zuid-Europa
naar het noorden van Europa en Amerika, althans op het eiland, de toon aangaf.
Op religieus terrein hebben deze twee groepen elkaar, behalve tijdens zeer zeldzame
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, zelden gevonden. Op commercieel
terrein groeide men langzaam naar elkaar toe dank zij de uiterst liberale, intelligente
en vooral rustige leiding die uitging van mannen als Chon Momon en Chon Haim,
beide deftige sefardim maar ook mannen die met één been nog in
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het koloniale tijdvak stonden. Een veertig jaar eerder, in de tachtiger jaren van de
vorige eeuw, had het leven in de kolonie een bijzondere opbloei gekend, waarop ik
later nog iets dieper hoop in te gaan.
Zonder ook maar in het minst de eigen identiteit prijs te geven leefden de Portugese
joden en polakken naast elkaar, maar op zakelijk terrein begonnen al snel allerlei
belangen samen te vallen, hoewel het ook tot belangentegenstellingen kwam. Op
den duur hebben deze gelukkig niet tot moord en doodslag geleid, wat overigens
gemakkelijk genoeg had gekund.
Chon Haim en mensen van zijn soort wezen de auto als particulier vervoermiddel
min of meer in beginsel van de hand. Zelfs gehinderd door een voetgebrek, zoals in
het geval van Chon Haim, bleef men wandelen, en al wandelend door het
winkelcentrum van Willemstad hield men zich, als vormde de stad een club, op de
hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen. In zekere zin was het
stadje een politiek centrum, een gespreksforum, zoals men zelden in de wereld zal
aantreffen en dat een weergaloze bekoring uitoefende, ook op een buitenstaander.
Nog in deze jaren is de eigenlijke Punda of Punt, het oudste deel van de stad aan
de rechteroever van de St.-Annabaai, het centrum, geestelijk zowel als zakelijk, van
het gehele leven op het eiland, ondanks de overweldigende invloed van de olie.
Meer dan iets anders zou de auto deze stadstaat gaan ontwrichten. Nog bij mijn
komst in 1935 was de grote weg rond het Schottegat, de weg waarlangs het vervoer
naar het ‘Asiento’, het groeiend bedrijf van de oliemaatschappij, en daarmee
samenhangende havenemplacementen plaatshad, niets anders dan een wat brede
cunucu-weg. Een ongeplaveide weg zoals men die thans nog wel hier en daar diep
verborgen op het platteland kan vinden. Door de invloed van de wind of door andere
oorzaken waren in deze weg diepe gleuven of rillen gekerfd, zodat je met een matig
vaartje de lange weg van Willemstad naar Asiento moest volgen. Ook daardoor bleef
de kloof tussen het Nederlandse wooncentrum nabij de oliefabrieken en de stad in
stand, en het leek erop alsof Willemstad, voortgekomen uit een oud koloniaal vestingen fortencomplex, voorgoed zijn overwegende positie zou behouden.
Scharloo werd bewoond door kooplieden, bankiers, medici en dergelijke mensen,
die grotendeels op een of andere manier met elkaar
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verzwagerd waren. Binnen deze stad was een patriciërdom gegroeid, dat praktisch
door iedereen werd gerespecteerd, niet alleen door de eenvoudige plattelandsbewoners
en door de donkere arbeiders uit de havenwijken, niet alleen door Hollandse
ambtenaren maar zelfs door het groeiend contingent van Nederlandse technici en
andere employés.
In deze patricische wereld was Chon Haim als geen ander thuis en tegelijk werd
hij gegrepen door de noden van de mens in zijn omgeving: de werkloze, die aan het
werk moest worden gezet, al was het maar door het knopen van strohoeden of het
vervaardigen van alpagata's, het eenvoudig schoeisel van de gewoonlijk ongeschoeide
armen.
Die armen en de zich uitbreidende bevolkingsmassa begonnen op een bijna
geheimzinnige wijze de patriciërs te benauwen. Zij zochten en vonden de weg naar
de goedkopere winkels van de ‘polakken’, wier kleine zaken groter werden. Er
ontstond tussen de arbeider, de gewone man, en de gewone, uit armoedige
omstandigheden voortgekomen winkelier-immigrant, een andere verhouding dan
tussen de op het eiland geboren winkeliers. Deze richtten zich in de eerste plaats op
rijke vreemdelingen, toeristen, en op de niet minder kapitaalkrachtige Nederlanders,
die minstens eens per week in de stad gingen winkelen.
Beperkende maatregelen van sociale aard en vestigingsbesluiten werden in de
vergaderingen van de Kamer menigmaal besproken. Maar ook hield men zich vol
zorg bezig met de vraag op welke wijze de toenemende bevolking op den duur arbeid
zou kunnen krijgen indien de oliefabrieken niet meer in staat zouden zijn alle
beschikbare arbeidskrachten te absorberen.
Uiteraard speelde die vraag in de jaren dertig, toen ook Curaçao, maar in mindere
mate dan Nederland, door de economische wereldcrisis werd getroffen, een niet
onbelangrijke rol, weinigen konden toen voorzien dat ze eens een thema zou gaan
vormen van meer dan Curaçaose, ja, om een dik woord te gebruiken, van mondiale
betekenis.
Ver was men nog verwijderd van ‘family planning’ en openlijke propaganda voor
voorbehoedmiddelen. Te veel stond men nog in een oudere maatschappij, waarin tot
1863 slavernij geheerst had en waarin ieder kind als arbeidskracht en als koopwaar
welkom werd
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geheten. Te veel ook leefde men nog in de voorbije wereld waarin medici min of
meer weerloos tgenover de ziekten stonden die toen snel en afdoende de bevolking
decimeerden.
Toch kwamen deze en dergelijke vraagstukken in Chon Haims Kamer van
Koophandel menigmaal uitputtend ter sprake. De vraag is gewettigd of die Kamer
niet een historisch wetenschappelijk onderzoek waard is. Trouwens, afgezien van
de Kamer op Curaçao, de onderwerpen voor proefschriften zijn hier legio!
Het joods patriciaat had zich verenigd in de ‘Club Curaçao’. Deze vereniging
kreeg in de jaren dertig in de ‘Club Union’, trefpunt der Poolse immigranten, een
eveneens joodse tegenhanger. De aloude club ‘De Gezelligheid’, toen nog gevestigd
boven de winkel van de firma Julius Penha and Sons, werd voornamelijk bezocht
door leden van de protestantse gemeente. De protestanten waren ten dele opgenomen
in het overheidsbedrijf en ten dele verbonden met het platteland, waar in die jaren
nog enkele zieltogende plantages bestonden onder leiding van de afstammelingen
der voormalige settlers. Die bedrijven werden enerzijds bedreigd door de trek naar
de fabrieken en anderzijds door de olie, die ten behoeve van de raffinaderijen een
ongehoord beroep ging doen op de karige in de grond van het eiland verborgen
watervoorraden, zodat het toch reeds uitgemergelde land steeds kaler en droger werd.
Wel troffen protestanten en joden elkaar van tijd tot tijd, vooral op hoogtijdagen,
op de club ‘De Gezelligheid’, maar gewoonlijk trokken de joden zich terug in de
‘Club Curaçao’ om de krant te lezen, een kaartje te leggen of, wat nog altijd het meest
populair was, te dansen op de tonen van die eigenaardige creoolse muziek, een der
mooiste uitingen van de Curaçaose mens. De krant die men onder andere las in die
kringen was de Boletin Commercial, het blad van Momon Pinedo.
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Een kluitje Nederlandse aarde
De Boletin Commercial was gevestigd in de Punda. Dat was ook het geval met de
Curaçaose krant en met de Volkskrant, een vrijzinnig blad dat onder leiding stond
van Otto Cras, een man die ik helaas niet meer gekend heb omdat hij bij mijn
aankomst al sedert geruime tijd ziek was. De andere kranten die dagelijks of enkele
malen per week verschenen waren La Prensa, de Amigoe di Curaçao, die, evenals
de latere Beurs- en Nieuwsberichten, in het Nederlands verscheen, La Cruz, La Union
en nog enkele andere bladen. La Prensa, onder leiding van de heer Suarez en met
medewerking van de dichter Emilio Lopez Henriquez, verscheen dagelijks in het
Spaans, La Cruz en La Union, uitgaven van kerkelijke zijde, hoofdzakelijk in het
Papiamentu, terwijl de Boletin Commercial zowel in het Engels als in het Spaans
artikelen en berichten afdrukte.
Dat blad werd vooral gelezen door de leden van het joodse patriciaat, waartoe ook
de redacteur Chon Momon Pinedo behoorde. Hij was - nog zie ik zijn fijn kopje voor
ogen - in zijn jonge jaren naar Mexico getrokken, en had zich in dat grote land tot
journalist ontwikkeld. In die dagen publiceerde hij stukjes in de Mexicaanse pers en
zelfs gelukte het hem een aantal speciale edities uit te geven die niet in het teken van
de Antillen...maar in dat van Nederland stonden! Die uitgaven kregen de hoge
goedkeuring van het Nederlandse gezantschap in Mexico City, en Momon verzekerde
zich van de hulp en bijstand, maar meer nog van de vriendschap, van de toenmalige
vertegenwoordiger van Harer Majesteits regering in den Haag. Daarmee was Chon
Momon in z'n nopjes. Wat nu was het wonderlijke van deze man?
Toen ik nog maar heel kort op het eiland was nodigde hij mij voor een noenmaal
uit op het koele terras van het toenmalige hotel Americano. Onder het eten vertelde
hij allerlei bijzonderheden over de stad Amsterdam zoals die, dat dacht ik tenminste,
in zijn herinnering voortleefde. De beschrijving van die stad week echter in sommige
opzichten zó fundamenteel van de werkelijkheid af dat ik ten slotte Chon Momon
vroeg wanneer hij voor het laatst in de hoofdstad was geweest. Hij antwoordde zonder
blikken of blozen dat hij
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nooit in Nederland, en dus ook nooit in Amsterdam was geweest, maar dat hij de
hoofdstad als de palm van zijn hand kende dank zij de boeken, verschaft door de
gezant in Mexico City, die hij over de stad had gelezen.
Ik was wel een beetje verbaasd, want hoewel zijn bijna lyrische beschrijvingen
van de stad oppervlakkig klopten met de werkelijkheid maakte hij ook verwarrende
vergissingen. Nu was ik te beleefd en te veel onder de indruk van die aardige,
charmante man om hem in de rede te vallen of zijn foutieve interpretaties te
verbeteren. Waarom zou ik ook?
Later nodigde hij me uit hem te bezoeken in zijn huis. Toen ik daar was haalde
hij uit een kastje een kluitje aarde, en dat, zei hij, was zijn dierbaarste bezit. Het was
een kluitje Hollandse aarde dat een vriend hem ten geschenke had gegeven.
Voorzichtig wikkelde hij het vloeipapier waarin het stukje leem verpakt was los en
daar lag dan het klompje op tafel dat hem met mystieke verering vervulde.
Was deze man een dwaas?
Natuurlijk niet. Hij was fijn, intelligent, charmant, een voortreffelijke gastheer en
een goed ‘koerantier’, die op Spaanse wijze, naar mijn waarschijnlijk misplaatst
gevoel overdreven hoffelijk, in zijn rubriek ‘Sociales y Personales’ het dagelijks
leven van zijn medeburgers in de stadstaat volgde.
In die rubriek trof men juweeltjes van Spaanse schrijfkunst aan. Kleine portretten
van mensen aan maaltijden, op recepties en feesten, die in alle opzichten de moeite
van het herlezen waard zijn. En hoewel Chon Momon zich als geen ander verdiepte
in het dagelijkse leven van die kleine gemeenschap, droomde hij van een ‘moederland’
waar hij nooit geweest was maar dat volgens hem bewoond werd door edele mensen,
grote heren, zoals de Nederlandse gezant in Mexico die in hem, Momon, onmiddellijk
de oude cultuurvorst van het eiland Curaçao herkend had.
Ik wees tijdens een van onze vele, vriendschappelijke gesprekken op het bestaan
van de ‘pletters’ op het eiland, die misschien wel edel waren maar dan in een andere
zin van het woord. Chon Momons adeldom kende begrippen als ‘ontwikkeling’ en
vooral ‘beschaving’, een beschaving die zich uitte in de wijze waarop mensen met
elkaar plegen te converseren en om te gaan. Welnu, de ‘macamba's’ die hij
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in Mexico City ontmoette bezaten dergelijke eigenschappen in hoge mate, en omdat
het moederland een machtige natie was, veronderstelde Chon Momon dat Nederland
uitsluitend bewoond werd door patriciaat.
Als hij op zondagmorgen een stel dronken ‘pletters’ over Pietermaai zag wankelen
sloot hij eenvoudig de ogen. Dat waren mensen die voor hem niet bestonden.
Aan de overkant van de oceaan, in het hoge noorden, daar lag het ideale
moederland, bewoond door buitengewone wezens, die, zich manifesterend als
gezanten, gouverneurs, secretarissen, administrateurs, tot een hogere orde behoorden.
Zij vervulden functies die zelden of nooit vervuld werden door Curaçaoënaars. Deze
werden wel machtige handelspotentaten, versierden hun koopmanshuizen wel met
de kleurige schilden van vreemde landen die zij als consulhonorair
vertegenwoordigden, maar kwamen bijna nooit in aanmerking voor het ambt van
procureur-generaal, rechter of gouverneur. Met uitzondering dan van figuren als de
vader van Chon Haim, die, als ik het wel heb, inderdaad procureur-generaal geweest
is, of een zeldzame Gorsira, die het tot waarnemend gouverneur gebracht had. Over
dergelijke uitzonderingen sprak men met eerbied want zij bevestigden de regel.
Urenlang heb ik over mensen als mijn vriend Pinedo nagedacht. In mijn ogen stak
deze man boven het gemiddeld peil der op Curaçao verblijvende macamba's uit. Een
gesprek met hem was een genot. Een avond aan zijn tafel een voorrecht. Desondanks
bewonderde hij op bijna nederige wijze een moederland en de wezens die in dat
moederland zouden wonen. Zijn idealisme was me een raadsel, hoewel ik vermoed,
maar ik geef dat vermoeden graag voor beter, dat in Chon Momon iets natrilde van
dankbaarheid tegenover een land en een vorstenhuis die hem en zijn
mede-Curaçaoënaars, hoe koloniaal de toestanden ook mochten zijn in hedendaagse
ogen, nooit hadden verlaagd tot ‘onderdanen’ maar hen allen de identiteit hadden
gegeven van het Nederlander zijn. Een Nederlanderschap waaraan Momon kwaliteiten
toeschreef die niet op de realiteit waren gebaseerd maar aan een droom ontsproten.
In zijn dagelijkse kroniek beschreef hij de vele gastmaaltijden en ontvangsten ten
huize van het joodse patriciaat. Eens heb ik een van die stukjes uit het Spaans letterlijk
vertaald in het Nederlands
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en in mijn krantje afgedrukt. Dat was eigenlijk oneerlijk omdat het proza van Chon
Momon, uitbundig als het was, zich nu eenmaal niet leende voor vertaling en zeker
niet voor vertaling in ons nuchtere Nederlands.
Merkwaardig genoeg merkte ik dat vrienden uit het joodse patriciaat, die ik
toentertijd in overvloed had, zich een beetje verkneukelden in mijn stoutigheid omdat
ze zich, onbewust misschien, een tikje ergerden aan het byzantinisme van onze
Momon. Ze schroomden overigens niet dezelfde Momon terdege te informeren over
de hoge gasten die hun ontvangsten en gastmalen bezochten.
Wie was nu in deze gemeenschap, in deze kleine stadstaat, belangrijker? De sedert
eeuwen op het eiland gevestigde inlandse familie of de uit het moederland komende
gezagsdrager? Ik heb over die vraag vaak, maar zeer omzichtig, met sommige mensen
van gedachten gewisseld. Een van die mensen herinner ik me nog goed. Hij heette
Julius Penha; hij was eigenaar van een grote winkel, een echt handelshuis. Hij
behoorde tot de hoogste joodse adel van het eiland en was niet alleen een verfijnd
en rustig, maar bovenal een hoofs man, altijd bereid op straat, voor zijn winkel of in
het donkere kantoor terzijde van de toonbank, een gemoedelijk praatje te maken met
een jonge ‘koerantier’.
De winkel en vooral de apotheek, de botíca, speelden in het leven van de mensen
op het eiland een grote rol, omdat je elkaar er gemoedelijk ontmoette en gelegenheid
vond over politiek en God weet wat nog meer te keuvelen. In een winkel was de
winkelier niet alleen gastheer par excellence, maar tevens onpartijdig leider der
discussie. Als het moest, was hij een vrijgevig man die niet alleen maandenmaar
zelfs jarenlang aan zijn klanten krediet verleende. Ook kende men in die winkels
slechts in geringe mate vaste prijzen, zodat handelaar en klant als gelijkwaardige
partners, in onderling afdingen en toegeven, als handelslieden tegenover elkaar
kwamen te staan in een soms verfijnd en altijd vermakelijk spel. Ten slotte voelde
de winkelier zich van tijd tot tijd genoopt kleine geschenken uit te delen aan vrienden,
die ook toevallig klanten waren. De winkelier, onderrichtte Julius Penha, neemt in
deze streken een geheel andere plaats in dan elders. Hij is veel meer dan een
‘salesman’, meer dan een verkoper, meer dan handelaar of koopman alleen, hij staat
in het middelpunt van het gehele leven van een gemeenschap als de onze.
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Hij is, zei Julius Penha, in dat onnavolgbare half Spaanse maar altijd deftige
Nederlands dat hij sprak, een volslagen eigen en onmisbare figuur.
Ik geloof dat Penha gelijk had. Wanneer plotseling alle winkels in de Punda werden
gesloten dan zou het leven op het eiland een weergaloze schok ondervinden. Is de
opstand van 1969, toen Willemstad ten dele verwoest werd door oproerige arbeiders,
inderdaad, zoals wel eens is beweerd, georganiseerd door krachten van buitenaf?
Dan toonden deze misschien aan de verbeelding ontsproten organisatoren
psychologisch inzicht door juist winkels te vernielen en te plunderen en landskantoren
en olie-installaties ongemoeid te laten.
Wel zouden de gevolgen van een aanval op oliefabrieken en landskantoren ernstiger
zijn geweest, maar de aanval op de talrijke winkels met glimmende en soms luxueuze
uitstallingen sprak duidelijker dan wat ook tot de verbeelding van een eiland dat van
oudsher op dit stadscentrum was georiënteerd.
Dertig jaar geleden heerste op een Westindisch eiland nog een echte fin-de-siècle
sfeer. Deze verdween een veertig, vijftig jaar later dan in Parijs of Wenen. Hoe
gelukkig zouden een Proust, een Hugo van Hofmannsthal zich op het eiland gevoeld
hebben als ze het, zoals George Bernhard Shaw, eens hadden bezocht.
Hij arriveerde met zijn vriendelijke, lieve vrouw aan boord van de Arandorra Star
en werd verwelkomd door mijn oude vriend Benjamin of Benny Maduro, die destijds
het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde en zich verplicht voelde de beroemde
gast te begroeten uit naam des konings. Shaw stak aarzelend zijn vogelkopje over
de reling van het schip, weerde het groepje mensen dat hem wilde afhalen met zijn
dunne, lange hand af en verklaarde toen men eenmaal aan boord was, geen voet aan
wal te zullen zetten. Maar zelfs Shaw was niet opgewassen tegen de natuurlijke
charme en overredingskracht van mensen als Benny Maduro, die de beide Shaws
minzaam naar het grote huis van een der familieleden bracht, dat als een donker
paleis aan Scharloo stond.
En daar was dan, verzameld in de grote salon, de gehele clan bijeen. De lichtkronen
waren ontstoken. De mannen droegen voor de gelegenheid donkere kostuums, de
vrouwen haar mooiste japonnen. Het licht fonkelde in de juwelen. Het deed allemaal
denken aan een
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gedurfd portret uit het Victoriaanse tijdperk.
De dochter des huizes beschikte - gelukkig - over een goedkope Tauchnitz-uitgave
van Shaws Joan of Arc en G.B.S. was goed genoeg zijn handtekening in het boekje
te zetten, mompelend dat die handtekening voldoende waard was om een luxe-editie
van zijn verzamelde werken aan te schaffen. Een opmerking die als geestigheid met
een beleefd gelach beloond werd in deze kring van multimiljonairs.
In dat huis hingen niet onbelangrijke schilderijen uit de Haagse school aan de
muren, en zelfs een werk dat volgens Shaw wel eens door een Maris, al was het niet
zijn vriend Matthijs, geschilderd had kunnen zijn. We stonden samen voor het doek,
en peinzend begon Shaw te vertellen over zijn jeugd en zijn vriendschap met Matthijs
Maris, die een groot en onbegrepen meester was geweest. Hij zei dit op een toon
alsof hij plotseling een tijdvak, een verleden, herdacht dat zich op Curaçao nog
voortzette.
Men bood champagne aan. Niemand wist dat de schrijver een bekend
drankbestrijder was. Hij weigerde beleefd en vroeg iets van het land zelf te mogen
drinken. Iets zonder alcohol. Na veel zoeken en praten met opgewonden in zwarte
japonnen gestoken dienstboden vond men in een of andere ijskast een fles met het
vocht van de ‘sorsacca’, dat, ijsgekoeld, werd aangeboden en dat zowel Shaw als
zijn vrouw verrukte.
Met veel plichtplegingen nam men afscheid. De grote schrijver liet zich in een
glanzende auto naar het schip brengen. De volgende dag publiceerde ik een lang
artikel over zijn bezoek aan het eiland, een bezoek dat als vanouds een triomf was
voor de koopman, de onmisbare, de spil van het leven, zoals Julius Penha het
uitdrukte. Al die triomfen werden door Momon Pinedo genoteerd in zijn onvergetelijke
kroniek.
Het was alsof in deze kleine stadstaat de functies hiërarchisch waren ingedeeld.
De hoogste ambtelijke en militaire functies waren van oudsher toevertrouwd aan
Nederlanders. De handel en het daaraan verbonden verkeer met vreemdelingen aan
kooplieden die tevens vreemde landen vertegenwoordigden. Vooral zij traden met
ongelooflijke elegantie en voorkomendheid als gastheren op. De ambtenaren van
Curaçaosen huize, die voor de komst van de oliefabrieken tot zeer hoge posten
opklommen, namen een centrale en gewichtige
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positie in binnen het algemene geestelijke klimaat van de stad, maar zij beperkten
zich doorgaans tot een bescheiden en zwijgende rol. Tussen de groepen waren de
‘orators’ verscholen, de mannen van de ‘palabra’, de dichters, de schrijvers en
componisten van de Curaçaose muziek, bestemd voor de patricische salons. En deze
leverden een onophoudelijke stroom ‘Sociales y Personales’ aan de man die een
kluitje Nederlandse aarde als kostbaarheid bewaarde in een kast vol curiositeiten.
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De Gezelligheid
De St.-Annabaai deelt Willemstad in twee duidelijk onderscheidbare helften, de punt
of Punda, de overkant of Otrabanda. Otrabanda is later ontstaan dan Punda, dat in
de jaren dertig nog vrijwel volledig intact was. Tussen het vierkant van enkele straten
bestond in die dagen een oude, vervallen buurt, slechts bewoond door kleine Chinese
kooplieden, haveloze zwervers en prostituées. Deze wijk was oorspronkelijk ontstaan
binnen de nauwe begrenzingen van een geheel gefortificeerde stad, waarvan de
omringende muren grotendeels in de negentiende eeuw werden afgebroken. In die
nauwe straatjes was in de avond een geheimzinnige en soms beklemmende sfeer. Er
werd wel eens flink gevochten en vooral op zaterdagavond heerste er veel vertier
wanneer op de bovenverdiepingen van oude huizen, bij het schijnsel van walmende
olielampjes of kale elektrische peertjes, danspartijen werden gehouden.
De Keukenstraat, de Moordenaarssteeg en vele andere straatjes moesten, meende
de overheid ten slotte, gesaneerd worden, en zonder dat dit op veel verzet stuitte liet
men bulldozers op de oude stad los, die daardoor in wezen geschonden werd. Het
geheimzinnige buurtje, dat gelukkig nooit volledig werd afgebroken, maakte plaats
voor wat ongeïnspireerde zakenstraatjes waarin kleine winkeliers een kwijnend
bestaantje vonden. Het geheel maakte na enkele tientallen jaren al een vervallen
indruk.
Men was zich in sommige kringen wel bewust dat op het eiland een bijzonder
belangwekkende architectuur was ontstaan, al werd daarover zelden of nooit
gesproken in die dagen. De echte belangstelling voor die bouwkunst, oppervlakkig
gezien enigszins verwant aan die van de Kaapkolonie, is eerst veel later, in
werkelijkheid té laat ontstaan. Want onder de vele oude, wrakke huizen in de Punda
bevonden zich verschillende fraaie koopmanswoningen uit de achttiende eeuw die
in deze tijd van hernieuwde aandacht voor oude schoonheid zonder twijfel voor
restauratie in aanmerking zouden zijn gekomen.
Enkele gebouwen echter langs de Handelskade en de Breedestraat bleven ook in
de periode van geestelijk verval die in de jaren der-

J. van de Walle, Beneden de wind

46
tig inzette aandacht trekken. Met hun kleine zuilengalerijen, hun merkwaardige ramen
en dakpartijen maakten ze een onverwoestbare indruk. Maar pas toen bleek dat de
toeristen juist deze huizen wilden fotograferen, kreeg men in de altijd zakelijk
ingestelde kring van kooplieden belangstelling voor de oude schoonheid, een extra
attractie voor het toenemend en commercieel zo aantrekkelijk toerisme. Vooral in
de kring van de Kamer van Koophandel werd tot op zekere - maar nog bescheiden
- hoogte gepleit voor het behoud van het stadskarakter, dat ondanks deze pleidooien
door verschillende oorzaken, waaronder grondspeculatie niet de laatste was, begon
te veranderen.
De stad zoals die moet zijn geweest in de vorige eeuw leek op de duur tot
verdwijnen gedoemd. De heer Van Hal, die vele jaren bibliothecaris was van het
Instituut voor de Tropen in Amsterdam, vond eens bij het opruimen van een op de
zolder verborgen archief een merkwaardige tekening van Willemstad door de grote
stedenschilder Cornelis Springer. Ik weet niet of Springer de stad ooit bezocht heeft,
maar in ieder geval gaf zijn tekening een zeer herkenbaar beeld van de Breedestraat
zoals die straat nog voor de komst van de paardetram geweest moet zijn. Uit dat blad
blijkt duidelijk welk verlies men heeft geleden en hoe een van de mooiste steden van
West-Indië, zeker een van de in architectonisch opzicht meest interessante en
hybridische in dit deel van de wereld, is veranderd.
Een afstammeling van de uit de Napoleontische oorlogen zo befaamde Daendels,
die een diepgaande belangstelling heeft voor zijn voorvader, vond eens op de
vlooienmarkt van Parijs een groot schilderij. Hij meende daarin een afbeelding te
herkennen van het kasteel Elmina aan de Afrikaanse westkust waar zijn voorvader
als gouverneur van de toenmalige Nederlandse kolonie is overleden. Hij kocht het,
maar bij nader onderzoek bleek het een afbeelding te zijn van het Fort Amsterdam,
de ingang van de St.-Annabaai en het Riffort dat aan de overzijde met zijn kanonnen
de haveningang moest verdedigen. Dit schilderij, nog steeds in bezit van mr. H.A.
Daendels, hoort eigenlijk een ereplaats te krijgen in het Curaçaos museum, dat destijds
dank zij het initiatief van dokter Engels en de daarbij ondervonden steun van de
toenmalige gouverneur dr. P.A. Kasteel is gesticht.
Het schilderij van de waarschijnlijk Franse schilder P. Crébassol,
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de tekening van Springer en de lithografieën die in de vorige eeuw door de firma
Buffa in Amsterdam zijn uitgegeven, gebaseerd op schetsen van de zee-officier
Voorduyn, geven een beeld van een stad zoals ze geweest moet zijn voordat het leven
er zich begon te vernieuwen.
De overheid beschikte ook na de komst van de olie-industrie, die jarenlang een
belastingvrij bestaan leidde, over betrekkelijk weinig middelen. Daardoor bleven het
Fort Amsterdam en het daaraan grenzend Waterfort voor herstellingen gespaard die
het karakter van deze belangrijke militaire bouwwerken hadden kunnen aantasten.
Op de wallen van dit fort stond het grote huis, het paleis, maar zo werd het zelden
genoemd, van de gouverneur. Oorspronkelijk kon men dit gehele fortencomplex van
de stad afgrendelen door de hekken te sluiten van een toegangspoort, gehakt in het
midden van een zware muur, die tot aan de voet van de schipbrug doorliep. Die
schipbrug was nog aan het einde van de vorige eeuw door een Amerikaanse consul
gebouwd. In de jaren dertig werd de brug vernieuwd onder leiding van een jonge
ingenieur die na een langdurig verblijf in Siberië, waar hij meewerkte aan het
reusachtige project van het Kusbetzbekken, een baan op Curaçao gekregen had.
Die muur begon bij het fiscalaat. Daar zetelden eens de geduchte koddebeiers die
namens de overheid lijfstraffen uitdeelden aan slaven. Dat gebouwtje moest ten slotte
plaats maken voor het kantoor van een scheepvaartmaatschappij. Dat kantoor werd
opgetrokken in de merkwaardige Nederlandse stijl die iets weg had van een
compromis tussen de art nouveau en de later komende nieuwe zakelijkheid. Wel
werd hierdoor het stadsbeeld vrij grondig gewijzigd, maar men slaagde er niet in
door ongelukkige ingrepen het wezen van de oude stad volledig te vernietigen.
Daardoor is Willemstad, en mede door de latere fraaie restauratie van het Fort
Amsterdam, een parel onder de steden in geheel West-Indië.
Wel is het meer dan treurig dat in het oude Waterfort, in de jaren dertig nog
werkelijk door Hollandse militairen gebruikt, een hotel is opgetrokken dat met een
van zijn nevengebouwen torenhoog boven het stadje uitsteekt, maar zelfs dit
wangedrocht heeft het oude Willemstad niet geheel vernietigd. Evenmin als dat
andere wangedrocht, in de jaren dertig aan het einde van de Handelskade neergezet,
waarin zich de belastingdienst vestigde, het totale beeld ge-
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stoord heeft.
Het huis van de gouverneur, het Fort Amsterdam en de daarin gebouwde fortkerk,
een der mooiste protestantse kerkgebouwen binnen het koninkrijk, vormden samen
met vrijmetselaarsloges, synagoges en kerken uiterst belangrijke centra.
De club ‘De Gezelligheid’ was binnen de kleine stad, zoals ik al eerder schreef,
vooral op hoogtijdagen trefpunt bij uitstek. Ik heb ‘De Gezelligheid’ gekend in haar
oude glorie. Voordat ‘Wem’ Lampe, als voorzitter, smakeloze vernieuwingen liet
aanbrengen. Toen bestond de De-Ruyterkamer nog, dat hooggelegen kamertje waar,
als ouders en chaperonnes een oogje dichtknepen, de jongelui heimelijk een kusje
wisselden. Men beschikte nog over die prachtige bibliotheek, opgebouwd in de laatste
decennia van de vorige eeuw, in de oude zaal op de hoogste verdieping. Kortom, ik
herinner aan de tijden dat in de grote zalen boven de winkel van Julius Penha and
Sons de wanden nog gesierd werden door ongelooflijk verweerde spiegels, toen de
wind nog speelde met de kristallen tranen die van de armen der Venetiaanse
kaarsenluchters dropen, toen in de lange galerij nog een indrukwekkende rij
schommelstoelen stond met naast iedere stoel een gebloemde kwispedoor van
aardewerk, afgewisseld met spuwbakken van koper of tin. In die dagen genoten de
ouderen op het balkonnetje dat nu niet meer bestaat van het uitzicht over de
St.-Annabaai, kijkend naar het openen en weer sluiten van de pontonbrug.
De grote dag van ‘De Gezelligheid’, je mag wel zeggen de officiële dag, was
koninginnedag. 's Morgens bracht de gouverneur traditiegetrouw een bezoek aan de
sociëteit om met de leden een glas te drinken op de gezondheid van de koningin. 's
Avonds volgde het officiële bal. Heel Curaçao, zoals men zei, was dan aanwezig.
De mannen in zwarte pakken gekleed, de vrouwen in het statig avondgewaad, de al
of niet gevulde halzen gesierd met flonkerende kettingen. Nabij de bar speelde een
orkest de keurige walsen van Coco Palm en andere lokale componisten, en eerst als
het al heel laat geworden was en als het manvolk aan de tapkast luidruchtig werd,
waagde men zich aan een vulgair geachte tumba.
Er werd gedanst zoals men alleen op het eiland danste. Elegant en hoffelijk. Na
de dans - en sommige dansen duurden wel zo'n minuut of twintig - werden de dames
naar de langs de wand staan-
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de stoelen geleid en namen de heren buigend afscheid met de hoofse eerbied van de
geboren cavalier. Ze voegden zich dan weer bij de mannen in de voorzaal, die elkaar
onophoudelijk verfrissingen aanboden, rondgebracht door altijd behulpzame,
transpirerende bedienden, met club en clubleven vergroeid.
Uiteraard waren mensen die van deze club lid wilden worden onderworpen aan
een ballotage-stelsel. Hoewel ik niet met zekerheid weet of men dat ballotage-stelsel
hiervoor verantwoordelijk mag stellen bleef het aantal leden van Europese afkomst
gering. En dit ondanks de uitbreiding van uit Europa komende Nederlanders,
waaronder vele mannen en vrouwen waren die in vroeger tijden zeker tot het
lidmaatschap zouden zijn toegelaten.
Cola Debrot zei eens in een gesprek dat volgens hem op het eiland de
renaissancistische mens voortleefde. Misschien is die renaissancistische mens nooit
beter beschreven dan in het meesterwerk De Hoveling van Baldassare Castiglione.
Dank zij de vele beschrijvingen, bespiegelingen en gesprekken aan het hof van de
Hertog van Urbino, en door de tegenstellingen tussen de karakters der vertellers
onderling, krijgt men inzicht in wie nu eigenlijk die renaissancistische mens uit de
betere kringen van toen geweest is.
Welnu, de tegenstelling tussen de Curaçaoënaars uit de ‘hogere standen’ en de
‘ontwikkelde’ Nederlanders, die reeds in de jaren twintig langzaam ging ontstaan,
zie ik als een botsing tussen de renaissancistische mens, zoals die hier en daar in
Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied wordt aangetroffen, en de Noordeuropeaan
uit onze industrialistisch-economische eeuw.
Industrialisatie maakt, vrees ik, aan het bestaan van de veelzijdige autodidact een
einde. Zij schenkt alle kansen aan de specialist, met zijn intense maar begrensde,
doelgerichte en daardoor beperkte levensstijl. Ik herinner me dat een mij onbekend
Curaçaoënaar, toen ik nog redacteur was van de Beurs- en Nieuwsberichten, de
tegenstelling tussen macamba's en Curaçaoënaars wilde verklaren vanuit bepaalde
beschavingsaspecten. De wijze waarop hij de ideale Curaçaoënaar beschreef week,
althans in mijn herinnering, niet zo heel ver af van Baldassare Castigliones ideale
hoveling. Maar deze ideaalfiguur kan moeilijk waardering vinden bij een
Noordeuropeaan of Amerikaan die een eigen plaats veroverde in onze economische
eeuw.
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Het zou natuurlijk veel te ver gaan om te beweren dat je op Curaçao dagelijks
renaissancistische ideaalfiguren ontmoette, maar wel moet me van het hart dat je
juist op de eilanden mensen leerde kennen die iets van dat ideaal in zich meedroegen
en demonstreerden.
Helaas heb ik de schrijver John de Pool, de man die in de jaren twintig in het
Spaans een schitterend en hartveroverend boek over Curaçao schreef, nooit ontmoet.
Maar wel leerde ik onder andere op ‘De Gezelligheid’ nog enkele mensen kennen
die hij in zijn boek noemt, zoals de historicus Chon Wein Hoyer. Daarnaast herinner
ik me vele anderen, zoals Chon ‘Joonchi’ Gorsira, die een intelligente strijd voerde
voor de ontkoppeling van de Curaçaose en de Nederlandse munt, of Chon ‘Eti’ Statius
Muller, weergaloos erudiet, ondanks het feit dat hij geen enkele school had bezocht
en opgeleid was door zijn vader op ‘plantage’. Ik denk aan nog weer anderen die een
diepe indruk op me maakten in die dagen en die, zonder het te weten, hebben
meegewerkt aan de éducation sentimentale van een jongeman.
‘De Gezelligheid’, hoewel in de Punda gevestigd, verenigde mensen die in beide
stadswijken woonden en die merkwaardig genoeg, ondanks het feit dat men ten
aanzien van vele lokale vraagstukken gelijksoortige meningen had, toch niet erg
diepgaand contact met elkaar hadden. Ten aanzien van godsdienstige vraagstukken
was men op Curaçao uiterst verdraagzaam. Zó verdraagzaam dat men zich wel eens
afvroeg of er, buiten katholieke kring, ooit over religieuze vragen werd nagedacht.
De afstammelingen van planters, die niet altijd maar wel dikwijls als soldaten of
lagere officieren en schepelingen op het eiland waren gekomen, noemden zich in het
algemeen Nederduits-hervormd. Dit kerkgenootschap genoot, sedert een Nederlandse
expeditievloot in 1634 het eiland definitief op de Spanjaarden veroverde, officiële
erkenning. Daarin kwam zelfs geen verandering toen men van Nederlandse zijde
besloot naar het eiland steeds een katholieke gouverneur te zenden omdat de
rooms-katholieke Kerk tot een echte volkskerk was uitgegroeid en een meerderheid
van de bevolking katholiek was.
Naast de Nederduits Hervormde Kerk stond de Portugees-Israëlitische gemeente
in hoog aanzien. Daaraan kwam geen einde toen zich in de negentiende eeuw een
scheiding der geesten voltrok en het liberale jodendom een eigen plaats veroverde.
De verschillende
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vrijmetselaarsloges, ‘De Igualdad’ in Otrabanda en ‘De Vergenoeging’, waren
eveneens trefpunten van belang, waar protestanten, joden en ook, maar in mindere
mate, katholieken regelmatig samenkwamen.
De loges waren gevestigd in prachtige oude gebouwen. Loge ‘De Vergenoeging’
is thans in een Amerikaanse bank veranderd. De loge stond op het Wilhelminaplein.
Het front boven de ingang was versierd met een kalken oog dat onafgebroken in de
verte staarde. Het gebouw van ‘De Igualdad’ stond in Otrabanda te midden van een
wirwar van straatjes, en aan de grote marmeren ronde tafel in dat gebouw is menig
gesprek gevoerd door mannen wie het wel en wee van het eiland ter harte ging.
Deze mensen vonden elkaar ook binnen de muren van ‘De Gezelligheid’. Over
godsdienstige of levensbeschouwelijke kwesties werd zelden of nooit gesproken. Er
heerste daar, ondanks tegenstellingen, die natuurlijk aanwezig waren, een soort
harmonie en kameraadschappelijkheid, die men node mist in andere kleine
Nederlandse gemeenschappen, vergelijkbaar met Willemstad.
Ten aanzien van één zaak was men het met elkaar welhaast volkomen eens. De
nieuwe Nederlanders die zich metterwoon op het eiland vestigden binnen de
afzondering van eigen woonoorden, eigen kerkgebouwen stichtten en eigen sociale
centra, kortom de mensen van de olie, zag men, hoewel men zich tegenover hen
weerloos voelde, als bewoners van een andere wereld. Niet alleen hadden zij een
neiging tot fragmentarisatie en apartheid, neigingen die Europese Nederlanders in
het bloed zitten, maar zij beschikten ook over andere eigenschappen die weinig
populair werden op het eiland. De stiptheid, de zakelijke instelling en de dikwijls
zeldzame beperktheid van de industrieel-economische mens werden niet aanvaard
door de renaissancisten van het eiland. Tot op grote hoogte waren deze onzakelijk
en zij lieten op het punt van stiptheid zich nimmer de wet voorschrijven door de
kleine tijdmachines, die men als sierlijke werkstukken best bewonderen kon maar
waarvan de bedoeling de meesten doorgaans onduidelijk was.
De toenmalige club ‘De Gezelligheid’ werd ook geadeld door herinneringen aan
persoonlijkheden die daar vroeger dikwijls waren geweest. Een hunner was de
uitgever-drukker Agustín Bethencourt. Hij was afkomstig uit Tenerife en vestigde
zich blijvend op het ei-
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land. Van deze man moet in de vorige eeuw een zeer grote invloed zijn uitgegaan,
die zich niet alleen beperkte tot het eiland maar zich uitstrekte naar het
Zuidamerikaanse vasteland.
Na zijn dood werd op Curaçao in het jaar 1886 door de door hem opgerichte
Imprenta de la Libreria een klein boekje uitgegeven dat Corona funebre heet. Dat
boekje is uitsluitend gevuld met lofredenen aan het adres van de overleden Don
Agustín.
De man uit Tenerife is inmiddels op Curaçao volkomen vergeten. Het werk dat
hij volbracht eveneens. Zijn dood sloot een tijdvak af dat ik niet gekend heb, het
tijdvak waarin kooplieden, ambachtsmensen, drukkers, steenhouwers, bouwmeesters,
priesters en wie al niet meer een soort eenheid vormden van min of meer gelijkgezinde
burgers, strevend naar beschaving en menselijkheid, naar samenwerking en
samenleven ook met de broedervolken aan de overkant van het eiland.
‘Hombres como Bethencourt no se mueren en los corazones de los que tuverion
la chinda de conocerle - vivirá eternamente su dulcisima memoria!’
Aldus een van de palabra's uit die dagen. De herinnering aan hem is verbleekt
zoals de herinnering verbleken zal aan de grote man van de Boletin Commercial,
Momon Pinedo, auteur van ‘Sociales y Personales’.
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Leven op het platteland
De verbluffende vrijgevigheid, de stijl en grandezza die de Curaçaoënaar uit alle
lagen van de bevolking en onder alle omstandigheden sieren, gaven Nederlanders
dikwijls de indruk dat iedere Curaçaoënaar rijk is. Dat was niet zo. In tegenstelling
tot de Hollander (en ook dit zou een punt van wrijving gaan vormen) is hij niet zuinig,
weinig gehecht aan geld, en slechts in geringe mate belust op het handhaven van een
zekere status.
Vooral in de jaren dertig was het leven op het eiland nog uiterst eenvoudig en
sober. Het interieur van de huizen, ook die van werkelijk rijke kooplieden, stond in
geen enkele verhouding tot het soms vorstelijke exterieur. De meeste huizen, ook
die van welvarende mensen, waren spaarzaam maar op een bepaalde wijze smaakvol
ingericht. Hoewel de huizen niet verwaarloosd werden beperkte men het onderhoud
tot het minimum. Verschijnselen als de Hollandse grote schoonmaak zouden slechts
de lachlust van Curaçaose vrouwen hebben opgewekt, en zonder onzindelijk te zijn,
integendeel, behoedde men zich voor het gevaar properheid tot passie te maken.
Als redacteur van het inmiddels tot het meestverspreide dagblad uitgegroeide
krantje en later nog als redacteur-volschrijver-opmaker van het weekblad Curaçao
deelde ik het lot van vele anderen en was niet in staat een duur huis te bewonen noch
een auto te kopen.
Na mijn huwelijk vond ik onderdak in een gedeelte van een oud, groot huis aan
de Scharlooweg. Dat huis werd grotendeels bewoond door zuster en broer, oude
mensen, die ons hartelijk en voorkomend te hulp kwamen. Hun huis, dat thans op
de monumentenlijst staat en waarin, na herstel, het bureau van de burgerlijke stand
is gevestigd, moest ook worden ingericht, en dank zij vele vriendschappen met
Curaçaose mensen was dit bepaald niet moeilijk.
Want tot de jaren dertig was Curaçao nog een paradijs voor liefhebbers van het
‘koloniale meubel’, om die stijlaanduiding te gebruiken, hoewel de grote tijd waarin
die meubelen door knappe ambachtslieden werden gemaakt al lang voorbij was.
Was het leven in de stad al sober, op het platteland was het nog veel stemmiger.
Uitgenodigd door Richard Muskus en zijn vrouw
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Chon Doríta ging ik menigmaal logeren op het landhuis Knip. De route naar Westpunt,
het uiterst einde van het eiland, bestond uit een lemen weg, waarin zich die bekende
diepe rillen hadden gevormd, zodat je als het ware urenlang over een wasbord reed
waaraan geen einde leek te komen. De eerste halte langs die lange weg was de
plantage Santa Cruz, toen nog het woonhuis van Chon ‘Eti’ Statius Muller. Het huis
Santa Cruz lag in een ‘hofje’. Het was niet groot, maar bijzonder lieflijk zoals het
daar, vooral in de regentijd, tussen groene bomen verscholen lag. Binnen heerste een
volmaakt negentiende-eeuwse stemming.
Ik heb vaak met aandacht interieurs bestudeerd zoals je die kunt vinden op
schilderijen van Hollandse meesters uit het einde van de achttiende en het begin van
de negentiende eeuw, en het is verbazend in hoe sterke mate de soberheid van zo'n
binnenhuis uit de Napoleontische periode overeenstemt met het Curaçaose binnenhuis
uit de jaren dertig.
Aan de wanden hingen enkele oude prenten, in het midden van de kamer stond
een stevige ronde of ook wel een wat morsige vierkante tafel. Op die tafel ontbrak
zelden een pot van poreus aardewerk, die als waterkaraf dienst deed, en naast die
pot lag een eenvoudige, uit kalebas vervaardigde waterschepper, die we om beurten
gebruikten.
Op het landhuis Knip woonde toen nog de vader van mijn vriend Richard Muskus.
Vlak naast het landhuis lag een dorpje van lemen huisjes. Ook Knip was, evenals
alle andere grote landhuizen van Curaçao, zeer spaarzaam ingericht. Er was een klein
‘kantoor’, zoals men de aan het einde van de galerij afgeschoten ruimte noemde, een
‘sala’ met wandtafels en enkele litho's aan de muur, en ten slotte waren er een paar
slaapkamers met niets anders er in dan een stoel en een ‘stretcher’ of ‘ezel’, een
eenvoudig bed bestaande uit twee schragen waartussen men zeildoek had gespannen.
En toch, wat een zeldzame rust heerste daar, welk een vrijheid en openheid!
Van het brede, met prachtige stenen geplaveide terras voor het huis had je uitzicht
over een zanderige vlakte die ten slotte in zee eindigde. Die vlakte werd aan beide
kanten ingesloten door rotsen, en deze speelden in het leven van de vissers die het
huttendorpje ter zijde van het landhuis bevolkten een grote rol. Want omdat zij ver
in zee uitstaken, kon men van rotspunt tot rotspunt over de ge-
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hele breedte van de overigens kleine inham een net spannen, waarin men de door
haaien opgejaagde ‘masbanga's’ ving.
Je kon zo'n school ‘masbanga's’ uit de verte zien naderen. De kleine visjes, die
haaien en andere grote dieren tot voedsel dienen, werden naar de kust gedreven, en
dat leidde tot een koortsachtige en tegelijk uiterst bekwame, vakmatige activiteit van
de vissers die van rotspunt tot rotspunt hun netten spanden. Om te voorkomen dat
de netten door zware roofvissen zouden worden beschadigd, doken kleine jongens
van de rotsen pijlsnel in het water om voor de openingen in het net, driftig met water
spattend, urenlang rond te zwemmen met als doel de haaien af te schrikken. Ze hadden
succes, die kleine jongens, en nooit heb ik gehoord dat er ook maar één in het been
gebeten werd door een nijdasserige haai. Zeemonsters en karbouwen zijn schijnbaar
van oudsher goede maatjes met kinderen.
Tussen Chon Richard Muskus, zowel de oudere als de jongere Richard, en de
dorpelingen bestonden zeer nauwe relaties. Als gast van deze plantage-chons werd
ik vriendelijk door de mensen van het dorp ontvangen, en menigmaal bezocht ik een
van die propere huisjes, waar je steevast het portret aantrof van onze
koningin-Wilhelmina-met-hangend-haar, een prent die vermoedelijk door de missie
of door het Algemeen Nederlands Verbond of op een andere manier op grote schaal
was verspreid. Helaas trokken de jongeren uit het dorp weg. De auto was te kostbaar
en een dagelijkse wandeling van het dorp naar de oliefabrieken, waar ze goed betaald
werk vonden, was uitgesloten. Hoewel kleine ‘stationcars’ een soort wilde
busverbinding met de stad en oliefabrieken onderhielden, vestigden de meesten zich
in de nabijheid van de stad, zodat er toen al sprake was van een ontvolking van het
platteland en van een trek naar wijken, die op deze toename niet berekend waren.
Zo begon met de welvaart tevens de ontwrichting en verpaupering op Curaçao, een
proces dat zich lang vrijwel onopgemerkt zou voortzetten.
Rondom Knip lagen andere nog bewoonde landhuizen, forten of kastelen, of hoe
je ze anders wilt noemen. St.-Jan was er een van, Ascencion een ander. Sommige
landhuizen waren echter sedert tientallen jaren door de eigenaars verlaten en vervielen
tot ruïnes. Bij een van die bouwvallen vond ik in een schuur het bed waarin mijn
vrouw en ik nog steeds slapen, en dat ons voor een paar gulden werd afgestaan door
een eigenaar die zich hoofdschuddend afvroeg
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wat ik in vredesnaam met zo'n ‘fourposter’ wilde beginnen. In dat huis stond als
herinnering aan vroeger tijden een mooie biljarttafel, en op die tafel vond ik een stel
vergeelde brieven in de Franse taal van een zo persoonlijk karakter dat ik het niet
waagde de bundel mee te nemen. Het was alsof die brieven daar waren achtergelaten
door iemand die er vast op rekende dat zij later door een of andere geestverschijning
zouden worden opgehaald. Vanaf het terras van dat huis zag je een verlaten landschap
begroeid met verschrompelde ‘mundi’, waarin de geiten, die ongelooflijk taaie dieren,
nog altijd voedsel vonden. Het was daar bergachtig en in een klein dal glinsterde een
verlaten zoutpan met stilstaand water tussen keurig gebouwde muurtjes.
Ondanks het vele werk verricht door een staf van deskundigen onder leiding van
professor Ozinga, aan wie we een, na de oorlog verschenen, monumentaal boek over
de bouwkunst van Curaçao danken, is er mijns inziens te weinig geschreven over de
muur op het eiland en over de betekenis ervan, laat staan over de bouwers van die
soms kilometers lange muren in de cunucu van Curaçao.
Tussen Santa Cruz en Knip lag de verlaten plantage Siberië, en dat reusachtig stuk
grond was praktisch geheel ommuurd met wat men wel eens ‘slavenmuren’ noemde.
Waarom, vroeg ik me af, werden die muren gebouwd, met keurig uit de rotsen
gehouwen stenen? Welk een kolossale arbeid was hier verricht door de Curaçaose
slaaf en met welk doel? Het is een tot nog toe onopgelost raadsel. Sommigen beweren
dat de muren eenvoudig als grens- of gebiedsafscheidingen dienden, anderen zeggen
dat men het vee binnen die omheiningen wilde houden, zoals men het vee binnen
langgestrekte heggen van cactusplanten, binnen het ‘trankeer’ naar men het noemt,
pleegt te houden. Weer anderen vertellen dat de muren als windschermen dienden,
maar al die antwoorden konden me niet bevredigen. Hoe het ook zij, ze stonden er,
en ergens binnen die muren vond ik een klein huisje, versierd met twee grote
vrouwenfiguren van kalk, gemaakt door een man die gelukkig getrouwd was geweest
met twee vrouwen en hen voor zijn nu verlaten huis had afgebeeld.
Daar in de buurt was ook het dorp Santa Martha, waar ik op zondagmorgen als de
mensen naar de kerk gingen dikwijls geweest ben. De mannen reden als koningen
op de ezel, de bijna versteende voe-
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ten in de zondagse ‘alpagatta's’ gestoken. Ze werden gevolgd door vrouwen en
kinderen te voet. De klok van de kleine kerk klepte terwijl ze, in hun keurige zondagse
kleding of in de witte of zwarte jurken van rouwende weduwen, op vrienden en
kennissen wachtten voordat ze het godshuis binnengingen.
Ik geloof niet dat iemand het platteland, de cunucu, zo scherp heeft weergegeven
als Charles Eyck toen hij enkele maanden op Curaçao werkte.
Onvergelijkelijk en onvergetelijk waren de zondagmiddagen aan het doodstille
strand van Knip, maar even onvergetelijk waren de vroege ochtenden als we samen
met een visser uit het dorp in zee staken om met de lijn grote vissen te vangen. Mij
lukte dat nooit, omdat ik tot hilariteit van iedereen bijna altijd een ‘slang’ uit het
water haalde. Dat was een groot palingachtig monster dat op de vloer van de boot
bleef spartelen en voorzichtig overboord gezet moest worden omdat het volgens
folklore of ervaring een giftig slijm zou afscheiden.
Op een zondagmiddag gebeurde er iets bijzonders dat op mij een diepe indruk
heeft gemaakt. Er zou van Westpunt of daaromtrent een muziekgezelschap komen
om, ons ter ere, de aloude musica zumbi, de spookmuziek, te spelen. Zo tegen het
vallen van de avond kwamen er drie, vier mannen. Ze hadden me verlegen en lachend
verteld dat ik me van de muziek niet veel moest voorstellen. Die had, zeiden mijn
vrienden, meer weg van zo maar wat gerinkel en gebonk, maar toen het gezelschap
begon te spelen, nadat de mannen eerst een flinke slok uit de gereedstaande rumfles
hadden genomen, stokte me de adem in de keel, want deze spookmuziek was oeroud
van karakter en afkomstig uit een geheel andere wereld, ook al leek het soms of je
de Poolse mazurka of de Weense wals erin kon herkennen.
De drum, gemaakt van een eenvoudig vaatje overtrokken met geitehuid, verkreeg
een eigen stem, het ijzer van de triangel, bescheiden maar duidelijk aanwezig, klonk
soms boven alles uit, en de fluitist speelde op zijn instrument zoals ik het nog nooit
gehoord had, aarzelend, vals ook wel en tegelijk zo meeslepend en ontroerend dat
ik daarvoor geen woorden kon vinden.
Jaren later, toen Horacio Hoyer, de zoon van de historicus Chon Wein, in z'n
sportwinkeltje in de Punda een eigen geluidstudio in-
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stalleerde, gaf ik hem de raad die zumbi-muziek op de plaat vast te leggen. Hij keek
me een beetje verbaasd aan, maar mijn raad volgend maakte hij zo'n plaatje, dat,
schreef hij later, opvallend goed verkocht werd.
Er is zelfs een periode geweest dat de zumbi-muziek tot op zekere hoogte populair
werd, maar evenals zoveel ouds zal zij wel tot uitsterven gedoemd zijn. Onder invloed
van mijn tochten naar de cunucu, mijn vriendschappen met Curaçaose families, en
ook omdat ik nu eenmaal een paar ogen in het hoofd heb, ging ik een lange serie
artikelen schrijven over oude dingen op Curaçao. Die artikelen werden steeds
afgesloten met de opmerking dat ergens op het eiland een museum zou moeten
komen, een plaats waar de oude dingen voor ondergang konden worden behoed. Het
museum is tot stand gekomen dank zij de energie, het organisatievermogen, het
enthousiasme en vooral het doorzettingsvermogen van dokter Engels, die mijn
bewondering voor bepaalde facetten van het koloniaal verleden deelde.
John de Pool schreef in zijn boek Curaçao zoals het was dat het eiland in zijn tijd
wel een meubelkerkhof leek. Mogen we een oudere schrijver geloven (en er is geen
reden om dat niet te doen) zoals gouverneur Kikkert dan leefde er in het begin van
de negentiende eeuw op Curaçao een groot aantal knappe schrijnwerkers. Zij
bewerkten mahoniehout afkomstig uit Santo Domingo, de houtsoort die in de loop
van de negentiende eeuw vooral in Engeland maar ook in andere Europese landen
populair werd en dat bijna honderd jaar lang is gebleven. Zó populair dat de meeste
mahoniebomen nu wel geveld zullen zijn.
Op allerlei speurtochten en misschien ook een beetje dank zij mijn artikelen in de
krant vond ik hier en daar, op min of meer verlaten plantages, in ongebruikte
stadshuizen en ga zo maar door, prachtige en zeldzame Curaçaose meubelen, die ik,
voor zover dat financieel binnen mijn bereik lag, heb gekocht en waarmee ik ons
huis op Scharloo heb ingericht. In dezelfde tijd toonden ook anderen voor de oude
ambachtskunst belangstelling. Onder die belangstellenden moet ik Chon Kai Winkel,
kapitein der schutterij en directeur van een handelshuis, noemen. Hij was in vele
opzichten het type van de oer-Curaçaoënaar. Hij bewoonde een kapitaal huis aan
Scharloo en achter dat huis had hij een werkplaats, waar een brommerige man
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de oude meubels herstelde die Chon Kai hier en daar op de kop tikte, en die hij een
plaatsje gaf in zijn huis of in een plantagewoning in het westelijk district.
De oude meubelmaker stamde uit de kring van schrijnwerkers uit de negentiende
eeuw, die volgens gouverneur-generaal Kikkert meubels vervaardigden, in alle
opzichten vergelijkbaar met meubilair uit Europa.
Dat is een mening die ik niet tot de mijne maak, omdat ik geloof dat het Curaçaose
meubel, hoe Europees van allure ook, in wezen is te onderscheiden van het Europese,
en dat men de wortels van deze houtbewerkingskunst eerder dient te zoeken in Afrika
dan in Europa. Ik vrees dat ik met deze mening alleen sta en dat kenners me bij
voorbeeld met door Deense architecten op de vroeger Deense Maagdeneilanden
verrichte onderzoekingen die duidelijk naar Europa verwijzen, om de oren zullen
slaan. Desondanks zie ik Afrika meer dan Europa vertegenwoordigd in het koloniale
meubel van Curaçao. Ja, de vorm is in vele opzichten Europees, maar de vorm bepaalt
niet de inhoud en vertelt niet alles over de makers, die misschien oorspronkelijk
werden opgeleid in het gebruik van Europese werktuigen, maar die hun uit Afrika
meegenomen kennis niet overboord gezet hebben, zoals men ziet aan de kleine,
lieflijke details, bloemversieringen en andere decoraties.
Na mijn artikelen in de krant begonnen enkele mensen de erfstukken die zij in
bezit hadden met andere ogen te bekijken. Michel Brown Gorsira van de Araratweg,
toen ambtenaar bij het departement van financiën, behoorde tot de kleine groep die
weigerde oud bezit te verwisselen voor nieuw-modische dingen. De meubelimport
had voor de oorlog op het eiland weinig om het lijf, zodat iedere modernisering ook
verarming betekende. Maar Gorsira, steunend op het rijk bezit achtergelaten door de
ontdekker van het Curaçaose fosfaat (Chon ‘Nees’ Gorsira was de eerste man die
een soort museum of kunstverzameling op het eiland had opgezet) stelde zich tot
levenstaak de collectie zo mogelijk nog uit te breiden, iets dat hij door gelukkige
aankopen van tijd tot tijd ook deed.
De belangrijkste verkoping in die dagen gehouden vond plaats in het huis
Sebastopol in Otrabanda. Dat huis werd toen bewoond door een stokoude dame, een
Statius Muller, tante van Chon ‘Eti’. Zij had besloten haar huis te verlaten en wilde
zich vestigen in Zee-
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landia, een protestants bejaardenhuis.
Ik kende Sebastopol voordat de verkoping plaatshad. Op een middag liep ik langs
het huis. Ik schreef toen de artikelen over de kleine en oude dingen op het eiland.
Een deur stond open en onwillekeurig keek ik naar binnen. In het schemerlicht zag
ik prachtige kasten, wonderlijk mooie zijtafels, grote glazen ‘setters’, kortom een
complete oud-Curaçaose huishouding zonder gebreken. Ik klopte aan. Niemand
antwoordde. Het leek alsof er geen mens thuis was. Ik stapte eenvoudig binnen en
bekeek op mijn gemak dit reliek uit het verleden, een huis dat ook wat zijn inrichting
betrof in geen honderd jaar was veranderd.
Kort daarna vond de meubelveiling plaats. Het zou veel verstandiger zijn geweest
dat hele huis zoals het toen was ongerept te bewaren, maar daarvoor ontbraken
instellingen die de benodigde fondsen hadden kunnen opbrengen. Onderdeel na
onderdeel werd verkocht. Gelukkig had Michel Brown Gorsira, speurend in oude
dozen met rommel, kostbaarheden gevonden die door zijn toedoen in het bezit bleven
van de oude eigenares, zoals bij voorbeeld de mooist denkbare gouden schoengespen
uit het rococo-tijdperk.
Ik kocht bij die gelegenheid veel meubels, die nog in mijn bezit zijn en die de kern
vormen van een later met meer kleine voorwerpen uitgebreide collectie, waarvan ik
kan zeggen dat ze, in ieder geval in Europa, de meest uitgebreide verzameling van
antiek uit de Antillen is. Completer zelfs dan de verzameling van het Rijksmuseum
in Kopenhagen, die een beeld geeft van het leven op de voormalig Deense
Maagdeneilanden, thans een der steunpunten van de USA in de Caraïbische Zee.
De bonanza's met antieke schatten van vroeger zullen nu wel voorgoed verdwenen
zijn. Je vond ze ook in Otrabanda nog te kust en te keur in de jaren dertig. In die
nauwe straatjes woonden hier en daar onaanzienlijke zilversmeden, afstammelingen
van kunstenaars die in de achttiende en negentiende eeuw zilverwerk vervaardigden
dat soms nog is terug te vinden in oude huizen. Een enkele keer lukte het me een
stuk zilver op de kop te tikken, zilver waarvoor grotere belangstelling ontstond nadat
Philip Evertsz, secretaris van de Kamer van Koophandel, in het weekblad Curaçao
een artikel had gepubliceerd over die oude zilversmeedkunst.
De belangstelling onder de Nederlandse kolonie voor het oude
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Curaçao was nihil. De olie-employés waren in het algemeen kapitaalkrachtig genoeg.
Zij hadden het hele eiland kunnen leegkopen maar verwierven uitsluitend schilderijtjes
van Ligtelijn die voor een door de KNSM uit te geven kalender werden gemaakt. De
schilder woonde in een wachthuisje van het Waterfort. Zijn schilderijen, die later
misschien historische betekenis zullen krijgen, waren handig en in een vlotte
impressionistische stijl uitgevoerd. Van huis uit was Ligtelijn een fijnzinnig artiest
met een warm gevoel voor sfeer, maar in zijn Curaçaose periode werkte hij snel en
vooral illustratief zodat ik zelden een echt overtuigend stuk van hem gezien heb.
Twee zaken trokken in die tijd mijn aandacht. Hout en steen. De wijze waarop de
mensen in vroeger tijden het hout bewerkten was prachtig. De steenhouwerij moet
op Curaçao - de oude forten en huizen bewijzen het - een buitengewone hoogte
bereikt hebben. Helaas heb ik in de oudere literatuur nooit kunnen ontdekken wie
de huizen van Curaçao nu eigenlijk hebben gebouwd. Ook het prachtige boek van
Ozinga geeft daarover weinig zekerheid. Natuurlijk kent men namen van militaire
bouwmeesters en dergelijke, maar over de uitvoerende krachten wordt weinig
meegedeeld. Zo min als men iets verneemt over de mensen die achter al dit werk
schuilgaan, leest men er in over de arbeidsvoorwaarden waaronder zij werkten. Waren
zij vrije ambachtslieden, afkomstig uit Nederland of geboren uit huwelijken tussen
Nederlanders en niet-Nederlanders? Waren zij gemanumiteerde slaven of werkten
zij als slaven, en onder welke condities dan wel?
Dergelijke vragen zullen onopgelost blijven. Ze doen een beetje denken aan de
vragen waarmee Bertolt Brecht zijn lezende arbeider laat worstelen, die zegt:
‘Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Caesar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?’
Ook de ornamenten waarmee men huizen heeft versierd trokken mijn aandacht. Met
verwondering keek ik naar de prachtige lijsten ter afwerking van dakgoten, en vooral
naar de hekken en de lange pilarengalerijen van het fort Amsterdam. Een bouwwijze
die je ook
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bij sommige particuliere woningen wel aantrof. Het zou me niet verwonderen als na
gedegen onderzoek zou blijken dat vooral de hekwerken van de Curaçaose metselaars
de meeste overeenstemming vertonen met een ornamentiek zoals ook aan de westkust
van Afrika gebruikelijk was.
Het oude en nieuwe Curaçao vloeiden in die jaren dertig vrij harmonisch in elkaar
over.
Nog lag de ‘Fedalma’, die schitterende schoener, regelmatig langs de Handelskade,
maar stoomschip en motorschip hadden het pleit volkomen gewonnen, en de mensen,
zelfs de oude heren op het bordes van de club ‘De Gezelligheid’, aanvaarden de
nieuwe tijd, die pas goed is ingezet na de Tweede Wereldoorlog.
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De komst van Gomez
In de kleine, maar steeds groeiende en in levendigheid toenemende stadstaat
arriveerden in de jaren dertig drie mensen die hun stempel op de ontwikkeling van
Curaçao zouden drukken. Mr. dr. Da Costa Gomez heeft zonder twijfel aan het
staatkundige en openbare leven eigen richting gegeven, Cola Debrot, die evenals
Gomez in de jaren dertig, zij het zeer kort, naar zijn eiland terugkeerde, heeft enerzijds
het culturele, anderzijds het politieke leven in sterke mate beïnvloed. De arts Chris
Engels heeft, afgezien van een kortstondig optreden in de politieke arena, vooral op
cultureel gebied belangrijke daden verricht.
Gomez is ons helaas ontvallen, hoewel hij, evenals Daniele Manin in Venetië, in
de herinnering van de bevolking bleef voortleven. Debrot heeft zich in Nederland
teruggetrokken. Engels is nog steeds actief werkzaam in Willemstad. Hij beïnvloedt
ook nu nog tot op zekere hoogte de culturele ontwikkeling van het eiland.
Gomez werd op het eiland Curaçao geboren. Debrot op het naburige Bonaire.
Engels in Nederland. Het is kenmerkend voor de ontwikkeling die zich in de laatste
veertig jaar voltrok dat deze hoogstaande mensen elkaar beschouwden als Antillianen
én als Nederlanders.
Enkele dagen nadat Da Costa Gomez op het eiland arriveerde zag ik hem op straat
lopen. Ik werd onmiddellijk door zijn verschijning getroffen. Iemand vertelde dat
hij de nieuwe rabbijn was van de sefardische gemeente. Een paar dagen later wist ik
dat hij geen rabbijn was maar ‘praktizijn’. Hij zou de zoon zijn van een bediende uit
een winkeltje in de stad. Ten slotte vertelde men dat hij een geleerde was en niet een
gewone praktizijn maar een dokter in het recht, een ‘doktoor’.
Zijn proefschrift over ‘het wetgevend orgaan van Curaçao’ was uiteraard al
verschenen. Ik wil niet beweren dat het in Willemstad niet eens verkrijgbaar was in
de paar boekwinkels die de stad kende, maar het lag bepaald niet in de etalages en
het werd zeker niet gelezen. Noch door jonge mensen op zoek naar nieuwe
levenswaarden, noch door deskundigen die zich bij de inhoud van dat voor die tijd
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waarlijk revolutionaire boek betrokken hadden kunnen voelen.
Gomez' komst op het eiland viel ongeveer samen met de Ethiopische oorlog.
Hoewel Ethiopië voor de gemiddelde Curaçaoënaar een onduidelijk land moet zijn
geweest, was men in deze oorlog sterk geinteresseerd. Het Nederlandse Rode Kruis
organiseerde toen een medische expeditie naar het verre land. Men wilde hulp verlenen
aan slachtoffers van de oorlog. In Nederland werden ten bate van die medische
expeditie inzamelingen gehouden. Van mijn kant besloot ik via mijn krantje een
beroep te doen op de inwoners van Curaçao. Van alle kanten, zelfs ver van het
platteland, kwamen zeer eenvoudige, vriendelijke, politiek geenszins geïnteresseerde
mensen naar mijn kantoortje om soms zeer kleine bedragen te brengen voor dit doel.
Niet alleen had het streven van het Rode Kruis aller sympathie, maar tevens kozen
velen partij vóór Ethiopië en tégen de Italianen. Men was niet neutraal maar voelde
zich bij deze laatste koloniale oorlog ook persoonlijk betrokken.
Het is mogelijk dat meer recente conflicten zoals zich voordeden in de Congo, het
huidige Zaïre, of in Nigeria niet tot de verbeelding van het Curaçaose publiek spraken,
de oorlog in Ethiopië, waar een blank volk een gekleurd volk wilde onderwerpen,
deed dat in hoge mate. Nu vielen de komst van Gomez en zijn eerste openbare
optreden op het eiland tijdens een arbeidsconflict bij de oliefabrieken ongeveer met
die Ethiopische oorlog samen. Spoedig begon men vergelijkingen te maken tussen
de ‘doktoor’, zoals men hem al noemde, en de Abessijnse leiders.
De behoefte mensen of bepaalde gebeurtenissen te identificeren met mensen of
gebeurtenissen elders is op Curaçao, evenals op andere Westindische eilanden,
bepaald opvallend. Wanneer een griepepidemie en een stormramp zich gelijktijdig
voordoen, krijgt de epidemie de naam van de orkaan, naar Amerikaanse zede, dus
een meisjesnaam. Aan het feit dat men Gomez ging noemen naar Afrikaanse leiders,
zij het soms wat spottend, moet niet te veel gewicht gehecht worden. Maar wel van
belang is de eigenaardige liefde die hij al heel spoedig na zijn komst op het eiland
wist te wekken onder velen die later volgelingen werden en zich met trots Gomistas
noemden.
In een brief van 9 januari 1972 schreef Engels me: ‘Het begon, al ontbrak het ons
aan een Boven Digoel, geheel in stijl. Da Costa Gomez werd, na de staking van 1936,
door de toenmalige gouverneur

J. van de Walle, Beneden de wind

*1

1 Het huis ‘Stroomzigt’ met het Ruiterbeeld van Marino Marini

J. van de Walle, Beneden de wind

*2

2 Breedestraat in Punda naar een tekening van Cornelis Springer

J. van de Walle, Beneden de wind

*3

3 Een oud-Curaçaose plantersfamilie

J. van de Walle, Beneden de wind

*4

4 Een Curaçaos landhuis

J. van de Walle, Beneden de wind

*5

5 Een cunucuhuis (plattelandswoning), zoals zij nu nog bij grote landhuizen staan

J. van de Walle, Beneden de wind

*6

6 Het gebouw van de vroegere sociëteit ‘De Gezelligheid’

J. van de Walle, Beneden de wind

*7

7 De schipbrug die Otrabanda met Punda verbindt

J. van de Walle, Beneden de wind

*8

8 De kerk in het fort Amsterdam

J. van de Walle, Beneden de wind

65
Van Slobbe keurig netjes naar de Bovenwinden gedirigeerd. Maar Boven Digoel of
Bovenwinden geven slechts uitstel van executie.’
Nu is de verleiding groot nadruk te leggen op het feit dat Gomez door de toenmalige
overheid, zij het tijdelijk, naar de Bovenwinden werd gedirigeerd. Beter is het nadruk
te leggen op het feit dat zelden of nooit een pas op het eiland gearriveerd ambtenaar
zich hals over kop in de sociale strijd wierp. Zonder aarzeling. Zonder enig
voorbehoud. Volledig.
Al spoedig keerde hij terug naar zijn eigen stadstaat, waarover hij in zijn
proefschrift zo uitvoerig had geschreven. Ondanks zijn teleurstellende ervaringen
bleef hij de politiek stellen boven de ambtenarij, en zo werd hij een rooms-katholiek
politicus, vertegenwoordiger van de enige politieke partij die zich tot dan toe op
Curaçao had gevormd.
In die partij werd de toon aangegeven door de heer Sprockel. Hij was een der
nobelste en beste geesten die ik op Curaçao gekend heb. Ook deze John Horris
Sprockel had tijdens een arbeidsconflict de politieke arena betreden. Hij was van
huis uit onderwijzer. Hij had in Nederland een opleiding genoten en kan als een der
eerste bursalen beschouwd worden. Als velen van de bursalen die in een veel latere
periode zijn sporen zouden volgen, keerde hij terug, gehuwd met een Nederlandse
vrouw. Ook Gomez, in zekere zin een bursaal, was toen met een Nederlandse gehuwd.
In het jaar 1923 werd Curaçao verontrust door een conflict in de haven. Er brak
een bootwerkersstaking uit en aan het einde van dit conflict werd de hoofdagent van
de Koninklijke Scheepvaart Maatschappij, de heer Menkman, slachtoffer van geweld.
Dit nam niet weg dat juist hij als geen ander levenslang een ongeneeslijke liefde voor
Curaçao behield en over het eiland vele belangwekkende, vooral historisch
georiënteerde artikelen en boeken heeft geschreven. Tijdens dit conflict trad de sociaal
bewogen jonge onderwijzer die Sprockel was naar voren, en sedertdien bleef hij als
lid van de Koloniale Raad een op de voorgrond tredende rol vervullen.
Hij genoot door zijn levenshouding, zijn integriteit, zijn welbespraaktheid, zijn
gevoel voor rust en orde, in brede kring grote waardering. In vele opzichten was
Sprockel in zijn Nederlandse jaren gevormd, en in zekere zin leefde hij geheel naar
Nederlands patroon.
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Gomez was anders. Levendiger, larmoyanter en bovenal op uiterst natuurlijke wijze
briljanter dan de mensen in zijn omgeving. Hoewel hij zonder twijfel ook invloed
van de Nederlandse studiejaren had ondergaan, gelukte het hem zich snel aan te
passen aan het Antilliaanse leefpatroon, zodat mensen die hem in Nederland hadden
gekend misschien wel moeite zouden hebben gehad hem op de Antillen te hérkennen.
Bovendien beschikte hij als geen ander in die dagen over het vermogen moeilijke
begrippen als ‘autonomie’ te vertalen in eenvoudige woorden. Hij had daarmee,
vertelde hij me eens gedurende onze lange vriendschap, de grootste moeite, gewend
als hij was aan academische betoogtrant en academische denkwijze.
Zo duurde het niet lang of de ‘doktoor’ begon de oudere, bedachtzame, deftige,
uiterlijk zeer donkere maar in leefwijze typisch Nederlandse hoofdonderwijzer
Sprockel te evenaren, zonder dit overigens bewust te willen. Nu zijn een man als
Gomez en de bijna dweepzuchtige liefde die hij bij velen wist te wekken slechts te
begrijpen tegen de achtergrond van de groeiende tegenstellingen tussen de zich op
het eiland vestigende Nederlanders en de Antillianen. Volgens Gomez waren de ‘jiu
di Corsow’, de Curaçaoënaars of ‘landskinderen’, Nederlanders. Geen Nederlandse
onderdanen, geen inheemsen, geen ingeborenen of ingezetenen maar Nederlanders.
Ten gevolge van bijzonder slechte communicatie en een goede dosis onwil bij de
Nederlandse wetgever, alsmede ten gevolge van oorzaken die op Curaçao zelf gezocht
moesten worden, misten de Curaçaose Nederlanders een aantal elementaire rechten
die de Europese Nederlanders, in Nederland, wel hadden, en daaronder noemde hij
in de eerste plaats het kiesrecht.
De vraag in hoeverre het Curaçaose volk voor dit kiesrecht rijp zou zijn, een vraag
die sedert de afschaffing van de slavernij in 1863 de gemoederen bezighield tot diep
in de twintigste eeuw, bestond voor Gomez eenvoudig niet. Dit volk, zei zijn trots
hem, is daarvoor rijp. Niemand kan dit volk dit recht betwisten, zoals men het evenmin
het recht kan betwisten op plaatselijke autonomie, een zelfstandigheid zoals kleine
en grote gemeenten in Nederland ook bezitten. Maar aan de andere kant werd de
vraag of het Curaçaose volk beoordeeld kon worden naar Nederlandse maatstaven
door Gomez ontkennend beantwoord. Men moest in hoge mate rekening houden
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met de specifieke eigenschappen van de Antillianen, hun denktrant en gevoelsleven.
Hij verweet staatslieden uit de vorige eeuw gebrek aan inzicht in het volksleven. Hij
kon dat doen, want als iemand in staat was juist daarmee rekening te houden dan
was het Da Costa Gomez.
Het is mogelijk dat Gomez zich in zijn jonge jaren bewogen heeft tussen jonge
katholieken die, studerend aan de universiteit van Nijmegen, relaties hadden met De
Paal van Ton Kerssemaker of Aristo van Wouter Lutkie, en het is zelfs mogelijk dat
hij onder invloed is geweest van mensen die toen aan een soort elite-dweperij leden,
maar in zijn proefschrift treedt hij duidelijk naar voren als democraat, als strijder
voor algemeen kiesrecht, te verlenen aan de bevolking van Curaçao en de Antillen
in het algemeen.
Daarmee stond Gomez midden in de ontwikkeling die zich begon te voltrekken
in het gehele Caraïbische bekken, dat, afgezien van de republieken Haïti, Cuba en
Santo Domingo, uit koloniën bestond, waar men op zijn best een zeer beperkt, aan
census- en capaciteitengrenzen gebonden kiesrecht kende. De Britse autoriteiten,
evenals sommige Nederlandse, waren van mening dat de bevolking in haar totaliteit
niet rijp was voor algemeen kiesrecht.
Over tal van onderwerpen wisselde ik in de loop der jaren met Gomez intiem van
gedachten. Eerst op mijn hotelkamer in Willemstad. Later in Den Haag op zijn kleine
werkkamer in de Lange Houtstraat, toen hij, als ambtenaar aan het toenmalige
ministerie van overzeese rijksdelen toegevoegd, zowel aan het Nederlandse als aan
het Curaçaose politieke leven vorm gaf. Nog later tijdens zijn moeilijke nadagen op
het eiland, in zijn huis aan Caracasbaai, waar hij woonde met zijn tweede, op het
eiland geboren vrouw.
Vele gesprekken herinner ik me alsof ze de dag van gisteren gehouden zijn. Zo
vertelde hij me eens dat een vooraanstaand Curaçaoënaar van goeden huize enthousiast
met hem mee trok tijdens verkiezingstochten door de cunucu. Die deftige
Curaçaoënaar was, net als Gomez, licht gekleurd. Zij vonden in de cunucu, zei hij,
de eenvoudige, donkere man terug. De wijze waarop Gomez over de
plattelandbewoners sprak had soms iets dweperigs, iets dat misschien ook is te vinden
in de kringen van Vlaamse edelfascisten, en in de kringen van Westeuropese en
Russische socialisten uit de vorige eeuw. Hij kon over de cunucu-man spreken op
een onvergetelijke,
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bijna Gorteriaanse manier, alsof in de cunucu-man het heil van de mensheid, althans
van de Curaçaose mens belichaamd was, zoals volgens anderen in het ‘proletariaat’
of in de landbouwende bevolking van het tsarenrijk geheimzinnige krachten scholen
die zuiverend en reinigend de gehele mensheid van de ondergang zouden kunnen
redden. Die hoop, dat verlangen naar zuiverheid, naar vernieuwing, naar de dag van
morgen, heeft zich in de afgelopen honderdvijftig jaar in vele landen gemanifesteerd.
In Europa...ook op Curaçao. Het verschijnsel begon zich onmiddellijk te manifesteren
op het eiland na Gomez' komst. En zeker is het wel dat hij zelf in zijn gelukkigste
ogenblikken wel eens dacht dat de dag van morgen reeds op het eiland was
aangebroken.
Zijn lyrische beschrijvingen van het edel cunucu-volk zijn mij altijd bijgebleven
en hebben mijn leven persoonlijk verrijkt en warmer gemaakt.
Maar er was nog veel meer. Gomez was ook een merkwaardige natuurkenner. Ik
herinner me dat ik hem eens van de bushalte afhaalde in Hilversum. We wandelden,
het was in het voorjaar, naar ons huis langs het prachtige park dat onze gemeente
daar heeft aangelegd. Hij kende iedere boom, iedere struik, noemde namen, sprak
over bladvormen en bloeiwijze en verbaasde me door zijn uitgebreide kennis. Ik
moest daaraan terugdenken toen ik tijdens mijn laatste bezoek aan Curaçao het ‘hofje’
bezocht met bloeiende bomen en allerlei dieren, een planten- en dierentuin tegelijk,
dat, zo vertelde Horacio Hoyer me, als een soort nalatenschap van Gomez beschouwd
moest worden.
Zoals vele andere Zuidamerikaanse en Westindische politici stond hij afkerig
tegenover Europese begrippen als rechts en links. Da Costa Gomez was nationalist,
een man, geboren in een zeer eenvoudig milieu in Willemstad, bewoner van een
kleine stadstaat, die hij, als mijn pater dominicaan in de kerk van de dogen in Venetië,
letterlijk aanbad. Hij droomde van een samengaan van allen voor het ideaal van een
vrij, autonoom Curaçao, bewoond door mensen die, hoewel van andere afkomst,
dezelfde rechten zouden genieten als Nederlanders in Nederland. Onder al die rechten
was het kiesrecht in een bepaald stadium het belangrijkste. Want uit dat recht zou
de vorming voortkomen van de nieuwe autonome gemeenschap. Gomez wist - en
hij wist het zó goed dat het zelden tot een gesprek daarover kwam -
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dat Curaçao, afhankelijk als het is van Venezolaanse oliebronnen, moeilijk op eigen
benen kon staan, en hij kende bovendien de eeuwenoude binding met Nederland en
Nederlanders grote waarde toe. Hij streed niet voor onafhankelijkheid maar voor
samenwerking met Nederland in wat hij formuleerde als ‘een nieuwe stijl’.
Omdat hij nu eenmaal niet in de geijkte links-rechts tegenstellingen kon denken
was Gomez juist ten tijde van zijn Londense periode tijdens de Tweede Wereldoorlog,
toen hij deelnam aan de besprekingen van de toenmalige ‘adviesraad voor het
koninkrijk’, bijzonder welkom. Ook daar waren abstracties als links en rechts tijdelijk
naar de achtergrond gedrongen door de nood waarin het hele rijk verkeerde. Hij sloot
vriendschappen met politici die later als conservatief werden beschouwd en met
mensen die later een progressieve staatkunde vertegenwoordigden. Hij sloot die
vriendschappen omdat de nationalist Gomez slechts één doel voor ogen had: Curaçao!
Tussen links en rechts bewoog hij zich met het grootste gemak, maar toen in
Nederland de tegenstellingen weer scherper werden na de oorlog dreigde Gomez een
onbegrepen figuur te worden.
‘Hij is mij een te gladde vogel,’ meende Koos Vorrink, met wie ik tijdens diens
politieke nadagen menig gesprek over de Westindische ontwikkeling voerde. Vorrink,
wiens integriteit voor mij boven alle twijfel is verheven, en die een diepe invloed
uitoefende op mijn allerjongste vormingsjaren, identificeerde Gomez met het
stereotiepe beeld dat ook Nederlandse intellectuelen zich van gladde, goed van de
tongriem gesneden Latijnsamerikaanse diplomaten en politici hadden gevormd. Maar
hij had met dergelijke mensen eigenlijk zelden kennis gemaakt. Hij had zich evenmin
verdiept in de achtergronden van hun leven. Toen ik Vorrink eens zei, dat men mijns
inziens de gouverneur van de Antillen beter door de bevolking kan laten kiezen dan
hem te laten ‘aanwijzen’ door een Nederlandse regering was hij bijna geschokt en
voegde me toe, dat we in zo'n geval alle invloed zouden verliezen. Een mening die
me, met het voorbeeld van Portorico voor ogen waar in die dagen Muñoz Marín tot
gouverneur gekozen was, bepaald overdreven leek. Maar ook een socialist als Muñoz
Marín zou op een Vorrink en andere Nederlandse politici een vreemde, exotische
indruk gemaakt hebben. Ook vrees ik dat Vorrink - en wat voor hem geldt, geldt in
even sterke mate voor vele andere politici uit die tijd - nooit de moeite genomen had
de
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geschriften van Gomez diepgaand te lezen. Terwijl Gomez op zijn beurt wel diepgaand
de geschriften had gelezen van H.A. van Kol, een der eerste socialistische kamerleden
van Nederland, en een man wiens verzamelde werken en uitspraken juist nu herdruk
waard zijn.
De tegenstellingen in de politiek, tegenstellingen die Gomez zelf opriep en die
vooral kort na de oorlog op Curaçao voelbaar werden, toen naast de bestaande
katholieke partij een nieuwe ‘democratische partij’ ontstond, vormden voor hem een
struikelblok. Misschien was hij onbewust gaan geloven in de voorstelling die zijn
volgelingen van hem maakten. Zij zagen in hem een soort profeet, misschien wel,
om een wat meer Westindische term te gebruiken, een ‘brujo’, een magiër, een
‘wishimang’ zoals de Surinamers zo kernachtig zeggen. Zij zagen in hem vooral de
man die de mensen op het eiland een eigen gezicht, een eigen identiteit verleende.
Wel was men Nederlands burger, maar toch een burger die anders werd behandeld
dan de burgerij in het moederland. Maar juist dat ‘moederland’, term vol affectie,
zou grootmoedig genoeg zijn om daarin te voorzien. Men was daartoe grootmoedig
genoeg, dank zij onder andere de fijnzinnige Kernkamp, de man die de
ronde-tafel-conferenties na de oorlog leidde en die samen met Gomez en anderen
vorm en gestalte gaf aan dat vóór de oorlog nog zo vage, onduidelijke begrip
‘autonomie’.
Het volk op Curaçao bewonderde in Gomez, onmiddellijk na zijn komst op het
eiland, de redenaar, de moedige man, die zich offers getroostte, maar ook de geleerde.
Het meer patricische deel van de bevolking erkende in hem de hoog beschaafde jiu
di Corsow. Men bewonderde zijn eruditie, zijn wijze van formuleren, maar bovenal
zijn optreden tegenover alle mensen, arm en rijk, zijn elegantie en menselijkheid.
Twee eigenschappen die hem tot een voortreffelijk rechter hadden kunnen maken
als niet zijn politieke carrière hem daarbij in de weg had gestaan.
Na aanvankelijke moeilijkheden kreeg Gomez al spoedig de wind mee. De opvolger
van gouverneur Van Slobbe, de heer Wouters, eens kapitein der wielrijders, daarna
burgemeester van Eibergen en na een sprongmutatie gouverneur van de Antillen, en
zoals hij eens zei van huisuit een katholiek politicus, nam de herziening van de
staatsregeling ter hand. Met goedkeuring van de centrale regering in Den Haag werkte
hij een reglement uit dat binnen zeer strikte census- en
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capaciteitsgrenzen aan een deel van de bevolking dan toch het kiesrecht zou geven.
Daar bijna iedere rechtgeaarde jiu di Corsow aan het betalen van belastingen een
hartgrondige hekel heeft, was men in het algemeen bereid, ook al met het oog op
eventuele latere verkiezingen, met papieren in de hand zijn kennis te demonstreren
of zich te onderwerpen aan een eenvoudig examen dat door een kleine commissie
onder voorzitterschap van rechter Desertine werd afgenomen. Het droeg allemaal
nog een wat schertsend, weinig ernstig karakter. Maar men was zich wel bewust dat
men een allereerste stap had gedaan. Een stap die, toen Gomez verdergaande eisen
stelde, sommige mensen schrik aanjoeg omdat men in die kleine, donkere, begaafde
man niet in de eerste plaats de Curaçaose nationalist zag maar vooral de
rooms-katholieke politicus. Een speeltuig in de hand van een bisschop die achter de
schermen oppermachtig de touwtjes in handen hield.
De volkskerk van Curaçao, eens gesticht door die sociaal bewogen Amsterdamse
priester Niewindt in de eerste helft van de negentiende eeuw, was inderdaad tot een
machtige instelling uitgegroeid, maar men was er niet in geslaagd, hoe volks de Kerk
ook mocht zijn, het priesterkorps te bemannen met Curaçaoënaars. De missie werd
uitsluitend geleid door Nederlandse priesters. Zij stond onder leiding van de Limburger
monseigneur Verriet. Deze rustige priester was niet een geheimzinnige, achter de
schermen werkende intrigant die slechts naar macht streefde, maar veeleer een wat
boerse, gemoedelijke man, vol waardering voor het streven van een jongeman als
Gomez, die hij als een zijner adepten beschouwde.
Het ogenblik brak aan dat ook in katholieke kring de vrees groot werd dat Gomez'
streven naar landelijke en eilandelijke zelfstandigheid zou uitmonden in een
anti-Nederlandse stemming. Zo iets werd door het overgrote deel van de leidende
katholieken ten enen male afgewezen. Curaçao was Nederlands, zei men, en dat
moest het blijven. En dat was het ook, zoals tijdens de oorlog en daarna duidelijk
werd.
Gomez poogde in de Staten, toen het beperkte kiesrecht gebonden aan census- en
capaciteitsgrenzen al een feit was, zijn idealen te verwerkelijken. Die idealen liepen
- en daarin schuilt de tragedie - parallel met de uit idealen gegroeide structuren van
Europese democratische landen.
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Gomez en vele andere Westindische politici in Trinidad, Jamaica en Barbados wilden
moederlandse modellen imiteren. Nederland algemeen kiesrecht, Curaçao algemeen
kiesrecht! Het parlementaire stelsel van Nederland moest op de Antillen nagevolgd
worden. De gehele moderne Caraïbische geschiedenis zit vol met dergelijke imitatieve
elementen. De tijd om eigen lot in eigen hand te nemen leek nog niet aangebroken.
In de Curaçaose gemeenschap staat de man centraal. Men is ‘macho’. Gomez
begreep eerder dan wie ook dat de vrouw een grote rol in het openbare leven zou
gaan spelen. Vooral nadat hij met de Katholieke partij brak, kort na het einde van de
Tweede Wereldoorlog, en zijn eigen Nationale Volks Partij oprichtte, sprak hij op
talloze vergaderingen in de ‘Cas' di Pueblo’ steeds en steeds opnieuw tot vrouwen,
waaronder echte barrio-leidsters scholen die een veel diepere invloed op het openbare
leven uitoefenden dan men oppervlakkig zou denken.
Hij bewoog zich in alle kringen. Samen met Chris Engels en andere vrienden
werkte hij mede aan de opbouw van een boekententoonstelling in de club ‘De
Gezelligheid’, een gebeurtenis waarbij ik voor het eerst nader kennis maakte met
Engels, de dichter-schilder van ‘Stroomzigt’.
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Otrabanda, de andere zijde van de stadstaat
In de jaren dertig droeg iedereen op Curaçao een wit, linnen pak. Zo'n pak bestond
uit broek en jasje. Onder het jasje droeg men een wit overhemd. Zeer ouderwetse
mensen trokken nog wel eens een jasje aan met een ‘Mao’-kraagje, dat toen naar
Nederlands-Indische trant een toetoepjasje werd genoemd. Thuis bij onverwacht
bezoek werd ijlings het jasje aangeschoten onder het mompelen van
verontschuldigingen en niemand waagde zich op straat zonder jasje. Ook een das
was onmisbaar, maar het hoofddeksel begon in de jaren dertig al een minder
belangrijke rol te spelen. Jongeren liepen blootshoofds over straat terwijl men tijdens
een regenbui het hoofd met een zakdoek probeerde te beschermen tegen
veronderstelde, dodelijke gevaren. De tropenhelm was, hoewel niet onbekend, bepaald
wat ouderwets geworden en dreigde te worden verdrongen door bruine of diepzwarte
Stetsonhoeden.
Toen na de oorlog donkere pakken van kunststof algemeen in de mode kwamen,
zijn honderden vrouwen op het eiland die aan het wassen en strijken van linnen
pakken een boterham verdienden brodeloos geworden. Want de moderne donkere
pakken behoeft men slechts een- of tweemaal in de drie weken naar een stomerijbedrijf
te zenden, zodat de behoefte aan een wasvrouw sterk afnam.
De wereld van de mannen op Curaçao was een correcte, witte wereld. Een man
gekleed in een donker pak was een bijzonder vreemde vogel. Zeker een man die niet
alleen een donker pak droeg maar bovendien het meest ongewone hoofddeksel dat
men kende op het eiland: een bolhoed. Zo'n ongekende verschijning was de medicus
Chris Engels, die zich in de jaren dertig metterwoon en blijvend op het eiland vestigde.
Juristen en medici speelden van oudsher in deze gemeenschap een belangrijke rol.
Maar hoe belangrijk de lokale juristen ook mochten zijn, tot vóór de Tweede
Wereldoorlog was het hof van justitie steeds bezet met Nederlandse rechters. Alleen
dr. W.C. de la Try Ellis, op het eiland zelf geboren, vormde op de regel de bekende
uitzondering. Nu waren deze Nederlandse juristen er wel in geslaagd de geheimen
van het burgerlijk wetboek onder de knie te krijgen, maar
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mij is nooit een geval ter ore gekomen van een rechter die erin slaagde ook de
geheimen van het Papiamentu te doorgronden. Al rechtsprekend was men geheel
aangewezen op de bekwaamheid van een tolk. Zo'n tolk sprak niet alleen de taal van
de boosdoeners maar kon zich evenals lokale juristen ook verplaatsen in de mentaliteit
van de wetsovertreders. De rechters, met alle achting die ik voor deze mensen had,
leefden ter zijde van de gemeenschap, en hun viel dit in het algemeen heel wat minder
gemakkelijk.
De medische stand bestond grotendeels uit geboren Curaçaoënaars die in Nederland
gestudeerd hadden. Na de komst van de olie-industrie breidde zich het aantal
Nederlandse dokters belangrijk uit. Twee Nederlanders, Hugenholtz en Engels,
ontwikkelden, ieder op eigen terrein, naast hun medische praktijk activiteiten die
hun een blijvende plaats in de gemeenschap schonken. De chirurg Hugenholtz vestigde
in zijn woning een sportschool en bestreed de daaraan verbonden kosten uit eigen
zak. Niet alleen heeft hij enorm veel gedaan voor de lichamelijke ontwikkeling van
vele jonge mensen, maar bovendien leverde hij op den duur een echte Curaçaose
olympische kampioen aan de wereld. Zijn collega Engels, veelzijdiger en meer
artistiek begaafd, heeft Curaçao een museum en het letterkundig tijdschrift De Stoep
geschonken, om me te beperken tot twee van zijn vele werkzaamheden.
Hij onderscheidde zich van de witte mannenwereld van Curaçao door het dragen
van een donker pak. Hij onderscheidde zich door tijdens openbare
gehoorplechtigheden niet te verschijnen in het wat versleten, groen verkleurde donkere
pakje der doorsnee-notabelen maar in rok, het zeer verzorgde hoofd gedekt met een
echte kachelpijp zoals men op Curaçao in jaren niet gezien had.
Indien het bij dergelijke uiterlijke bijzonderheden was gebleven zou Engels nu
reeds een vergeten figuur zijn. Wel worden zonderlinge trekjes op Curaçao meer dan
elders gewaardeerd, maar ze wekken hoogstens een gemoedelijke glimlach op, niet
meer. Engels, evenals sommige andere artsen, verdiepte zich niet alleen in zijn werk
maar tevens in de mensen die bij hem medische hulp zochten. Dit sociale karakter
van de geneeskunde wordt op Curaçao hogelijk gewaardeerd, en mannen als hij,
Hugenholtz, dr. Harry (onder zijn vrienden ‘Goengoe’) Maal en diens broer Willy,
echte Curaçaoënaars van huis uit, werden door de bevolking hoog aangeslagen.
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Al spoedig bouwde de in donkere pakken geklede dokter een bloeiende volkspraktijk
op. Hij begon te luisteren naar de taal van de mensen, naar de woorden die zij zeiden
en de wijsheden die onverwacht uit hun mond rolden. Hij luisterde naar de muziek
van het eiland, sloot zich aan bij de sociale gezelschappen van de echte Curaçaoënaars,
kortom, hij werd in korte tijd bekend onder de eilandmensen, die hem meer en meer
als een der hunnen zagen.
De dood van zijn jonge Nederlandse vrouw gaf aan zijn leven een tragisch accent.
Ook zij die de medicus niet kenden waren begaan met het lot dat hem getroffen had.
Op die warme, innig menselijke wijze, kenmerkend voor het leven op dat nog intieme,
kleine eiland, beklaagde men hem.
Persoonlijk bracht hij zijn dode vrouw naar Nederland. Hoewel men vreesde dat
hij zich blijvend in zijn vaderland zou vestigen keerde hij terug, nam zijn praktijk
weer op en begon een dieper onderzoek van een gemeenschap die hem fascineerde
en waarvoor hij geschapen leek. Hij bleef zich zelf, hoewel hij zich steeds meer in
de gemeenschap verdiepte. Hij sloot vriendschappen. Vooral in katholieke kring en
vooral onder de mensen van de stadswijk Otrabanda, waarin hij levenslang bleef
wonen.
Otrabanda was anders van karakter dan Punda. De joodse aristocratie had op de
Punda zijn duidelijk stempel gezet. Otrabanda was vooral de woonwijk waarin het
katholieke volksdeel zijn toevlucht zocht, hoewel de wijk oorspronkelijk bevolkt
werd door deftige protestantse families, die thans vergeten architecten huizen lieten
bouwen in stijl en karakter nog nauw verwant aan de grote plantagewoningen op het
platteland.
Zo groeide, grillig en boeiend, zonder kadastrale beperkingen en stedebouwkundige
beginselen, in de loop van enkele eeuwen deze merkwaardige wijk. Heden ten dage
maakt ze op de buitenstaander een verwaarloosde indruk, hoewel men er nog met
weinig moeite de mooiste architectonische scheppingen van het eiland kan
terugvinden.
Hier bouwde de Kerk zijn eigen monument. De kathedraal van Curaçao, die in
zijn soberheid in het zuiden van Nederland niet meer dan een flinke dorpskerk zou
zijn. Naast het kerkgebouw staat het marmeren beeld van de Amsterdamse missionaris
Niewindt, de man die als geen ander voor de afschaffing van de slavernij heeft gestre-
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den en die men, ware het eiland groter geweest, in één adem zou noemen met mensen
als Wilberforce en Victor Schoelcher. Tot op de huidige dag maakt men
bedevaartstochten naar Cayenne om bloemen te plaatsen bij het beeld van Schoelcher.
Hij staat daar, gekleed in een deftig negentiende-eeuws kostuum, de beschermende
hand op de blote schouder van een jonge negerknaap die zojuist zijn boeien heeft
afgeworpen.
In Suriname werd koning Willem III, ‘de man, die in 1863 met één pennestreek
een einde maakte aan de slavernij’, als bevrijder geeerd. Op het eiland Curaçao leeft
Niewindt als emancipator bij uitstek in de volksverbeelding voort.
Hij legde de grondslagen voor medische zorg en volksonderwijs op het eiland.
Daaraan dankt men het St.-Elisabeth hospitaal en de vele frater- en zusterscholen
zowel in Otrabanda en Punda als op het platteland. De fraters van Tilburg en de
zusters van Roosendaal beheersten het onderwijs en brachten de kinderen van het
eiland niet alleen de beginselen van het Nederlands bij maar ook die verraderlijke
zachte g van beneden de rivieren.
In dat beperkte, gezellige milieu van Nederlandse katholieken had dokter Engels
makkelijk een eigen plaats kunnen vinden. Hij vond die plaats ook wel, maar tegelijk
onderhield hij contacten met vele anderen buiten deze kring. Men aanvaardde hem
graag als lid van ‘De Gezelligheid’, een sociëteit die in wezen een overheersend
protestants karakter had, en even gemakkelijk kreeg hij toegang tot de meer besloten
kring van protestanten, afstammelingen van plantage-chons of hoge ambtenaren.
Nog vindt men teruggetrokken in grote huizen, die zwijgzaam en nors achter hoge
gele muren staan, in straatjes grotendeels bewoond door arbeiders die in vroege
morgenuren naar de veerdiensten van de oliefabrieken trekken, de laatste
afstammelingen van protestantse families. In eenvoudiger maar sierlijke, kleine
burgerwoningen wonen protestantse intellectuelen van een bijzonder kaliber en in
de dienst vergrijsde ambtenaren. Het is in deze kring dat Engels zijn tweede vrouw
ontmoette.
Reeds wierpen de geweldige gebeurtenissen die de wereld zouden schokken hun
schaduwen vooruit. Nog vertegenwoordigde een deftige joodse familie, met goede
connecties in het al lang door de nazi's geterroriseerde Hamburg, op Curaçao de
Hapag. Regelmatig vielen

J. van de Walle, Beneden de wind

77
schepen als de Cordillera en de Caribia de haven van Curaçao binnen. Deze machtige
luxeschepen, die de oudere Magdalena en Orinoco vervingen, voerden reeds de
hakenkruisvlag in top. De meeste passagiers aan boord ervan behoorden tot deftige
Duitse, goed-burgerlijke families van joodsen huize die, beroofd van hun identiteit
als Duitser, een zeer ongewisse toekomst in Centraal- en Zuid-Amerika tegemoet
gingen. Op een van die schepen arriveerde een kleine, gemoedelijke man uit Praag,
die in het ruim een lading Tsjechische schilderijen had liggen en deze en passant
wilde verkopen.
Hij riep mijn hulp in voor het organiseren van een verkoop-expositie op het eiland.
Er werd een comité gevormd uit mensen die volgens mij best als aspirant-kopers
konden worden beschouwd. Het zaaltje van het Kransgebouw, een protestants
liefdadigheidsbolwerk in Otrabanda, werd de Tsjechische réfugié ter beschikking
gesteld. De expositie werd slecht bezocht, maar de comité-leden voelden zich, zoals
ik voorzien had, verplicht een of meer schilderijen te kopen. Nu, ze behoefden zich
niet bekocht te voelen, want hoewel het geen meesterwerken waren, het niveau was
zeer bevredigend. Ook Engels kocht een paar werkjes, en tijdens die expositie
ontmoette hij enkele dames en een zeer jong meisje, Lucila Boskaljon, de dochter
van een hoge ambtenaar die tevens het plaatselijk filharmonisch orkest dirigeerde.
Zij was heel, heel jong. Heel schuchter. Heel typisch Otrabanda. Het moet die
familie Boskaljon wel enige zelfoverwinning gekost hebben hun dochter in het
huwelijk te laten treden met een macamba-dokter, maar dat huwelijk werd een
doorslaand succes. Nu zou het onnodig zijn om in een herinneringboek als dit het
huwelijk van een Hollandse arts met een Curaçaos meiske te memoreren, ware het
niet dat juist deze Lucila Engels, aangemoedigd door haar echtgenoot, die een actieve
belangstelling kreeg voor tekenen en schilderen, een der belangrijkste beeldende
kunstenaressen van het eiland is geworden.
Reeds eerder schreef ik dat Charles Eyck zijn bewondering voor het werk van
Lucila niet onder stoelen of banken stak. Sandberg, die het eiland na de oorlog enkele
malen bezocht en er veel goed werk verrichtte, exposeerde het, samen met schilderijen
van Chris Engels, in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Zo ontstond ook ver buiten
het eiland voor die schilderkunst ruimere belangstelling.
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Van oudsher was Otrabanda een broeinest van het onverwachte. Een wijk waarin
begaafde en zelfs meer dan begaafde mensen werden geboren en waar ook de grootste
geleerde die Curaçao ooit heeft voortgebracht, professor doctor Enrique Eduardo
Ecker, het levenslicht zag.
Ecker, in zijn familiekring bekend als Enriki, heb ik persoonlijk slechts enkele
malen, en dan nog zeer terloops, ontmoet. Zijn levensbeschrijving dank ik aan Engels,
die via zijn Lucila aan hem verwant is. De vader van Enriki handelde in strohoeden
en werd daar bepaald niet rijk van. Hij was een van die bekende Spaanse redenaars
en in de loge der vrijmetselaars een grote persoonlijkheid. Hij streed levenslang voor
verbetering van het onderwijs op het eiland, maar toen zijn zoon Enriki de lagere
school verlaten had en verder wilde studeren waren de middelen ontoereikend. Het
werd flessen spoelen in de Botíca, en op hoop van zegen deed men een beroep op
het gouvernement voor steun bij de studie. Het werd Wageningen, waar hij tot
landmeter werd opgeleid. Op het eiland was voor een landmeter weinig werk, en zo
besloot deze Curaçaoënaar in navolging van anderen naar de Oost te vertrekken,
waar hij werk vond op een Duitse plantage. In zijn vrije tijd bereidde hij zich voor
op het toelatingsexamen voor het Europese hoger onderwijs en deed zijn doctoraal
examen in de geneeskunde aan de universiteit van Oxford. Van daar ging het naar
de Verenigde Staten, waar hij bij een hoogleraar, een patholoog anatoom, assistent
werd, en zijn grote leerboek over de biochemie schreef dat hem in deskundige kringen
wereldfaam bezorgde. Vervolgens werd hij in Amerika hoogleraar en lid van de
Amerikaanse ‘kankercommissie’. Nog steeds vinden in Washington D.C. de
zogenaamde ‘Ecker seminars’ plaats, waar ieder jaar uitgelezen voordrachten worden
gehouden. Enkele jaren geleden is hij aan kanker overleden, de ziekte waarvan hij
de oorzaken had pogen op te sporen.
Je kunt nog andere belangwekkende en boeiende persoonlijkheden noemen, echte
Otrabanda-bewoners die net als hij over de gehele wereld gezworven hebben. De
schrijver John de Pool is een hunner. Hij is op zeer hoge leeftijd in Zuid-Amerika
overleden. José Maria Emirto de Lima, pianist en componist, vierde in de concertzalen
van Latijns-Amerika triomfen. De jong gestorven Romulo Maduro was tot op zekere
hoogte een man uit het Otrabanda-milieu. Hij wordt
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nog steeds gerekend tot de meest frisse dichters van Venezuela. Ook een eenvoudiger
man als de nog altijd werkzame koerantier José Helburg was echt iemand uit
Otrabanda.
Hij woonde, doodarm, op een zolderkamertje waarvan een der muren bedekt was
met stukgelezen boeken en tijdschriften. Geestdriftig vertelde hij me allerlei verhalen
over het leven op Curaçao. Zo had hij eens een man gekend die meende een vogel
te zijn. Om dat te bewijzen klom hij in een hoge boom om vanuit de top van die
boom naar de eeuwige verten te zweven. Maar toen hij de boom verliet bleek hij tot
ontsteltenis van zijn vrienden de wetten der zwaartekracht te hebben onderschat.
Jaren later vond ik deze Icarusachtige geschiedenis die José me met kleur en verve
toevertrouwde in een liedje terug van de Jamaicaanse zangeres Louise Bennett. Het
verhaal zal wel een fragment zijn van levende folklore die zich ook ver buiten de
Antillen voortzet.
Al deze mensen werden, de een op een hoger, de ander op eenvoudiger niveau,
gedreven door hun opvattingen van ‘beschaving’. Zij ontwikkelden zich, vertelde
Engels me toen we over dit facet van Otrabanda van gedachten wisselden, terwijl zij
toch maar een heel eenvoudig punt van uitgang hadden. Een schooltje in de
Breedestraat of zo. Zij sloegen daarna de vleugels uit, vertrokken dikwijls naar de
vreemde, maar hun eiland vergaten zij nooit.
Naast de uitzwervers, waarvan mensen als Ecker, De Lima en De Pool goede
voorbeelden zijn, kende men de thuisblijvers. De mensen die plichtsgetrouw en
punctueel als ambtenaar hun werk deden. Over die mensen schreef Engels me eens
een brief, die ik hier graag wil citeren: ‘Toen Prinses Juliana tijdens de oorlog een
bezoek aan Curaçao bracht werd ik uitgenodigd voor de officiële receptie. Intussen
had ik de adjudant van de gouverneur goed leren kennen, zodat ik die even opbelde
en opmerkte dat ik erg dankbaar was voor de uitnodiging, maar dat ik me als een
gewone Hollandse dokter op dit eiland beschouwde terwijl er toch heel wat mensen
waren, van hier geboortig, die bij zo'n staatsontvangst beslist eerder dan ik recht op
een uitnodiging hadden en die misschien over het hoofd werden gezien. De adjudant
besprak dit vraagstuk met zijn gouverneur en deze liet me vragen een lijst samen te
stellen. Gelukkig kon ik de hulp inroepen van een expert bij uitstek, en zo lukte het
een lijst van gepensioneerde hoofdambtenaren van Curaçaose afkomst samen te
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stellen, die klonk als een klok. De door mij voorgedragen erefiguren werden in de
ontvangstzaal van het gouvernementshuis verzameld totdat de toekomstige koningin
zou arriveren. Ze stonden er te trappelen van ongeduld, want velen hadden een wat
grote prostaat en moesten bij herhaling van het toilet gebruik maken. Maar 't was
een charmant geheel en waarschijnlijk hebben ze nooit geweten door wie ze zo
plotseling uit het stof werden gehaald. Waarschijnlijk vonden ze het vanzelfsprekend.
Want zij kenden hun eigenwaarde wel.’
Ik voor mij denk dat die mensen wel wisten wie hen uit het stof der vergetelheid
haalde en dat ze hem daarvoor op onuitgesproken wijze dankbaar waren. Met zeer
kleine en schijnbaar onbelangrijke dingen werkte Engels mee aan het versmallen
van de kloof die tussen Curaçaoënaars en Nederlanders dreigde te ontstaan.
In datzelfde Otrabanda heeft Engels weer later het letterkundig tijdschrift De Stoep
opgericht en hij heeft daarmee jonge mensen uit Otrabanda de weg gewezen naar de
schone letteren. Daar leefde ook eens de grootste schrijver van Curaçao, Cola Debrot,
die in de jaren dertig, zij het zeer tijdelijk, terugkeerde naar het eiland waar hij als
kind ter schole was gegaan en dat hij in 1969 onder zeer moeilijke omstandigheden
zou verlaten. Misschien was hij onder de Curaāçaose ‘uitzwervers’ de grootste van
allen!
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Ontmoeting met Cola Debrot
Een der belangrijkste figuren uit Otrabanda in de jaren dertig was zonder twijfel de
tandarts-linguïst dr. Maurice Nouel. Hij was een oom van Cola Debrot en woonde
naast het grote, sombere huis van Cola's ouders in de Breedestraat-Otrabanda. Die
Breedestraat, voortzetting van de Breedestraat-Punda, maakte met zijn kleine,
geïmproviseerde winkeltjes, met zijn over de straat gespannen wirwar van
elektriciteits- en telefoondraden een rommelige indruk. Alleen kenners wisten dat
de huizen aan beide kanten van de straat nog echte herenhuizen waren, die, groot en
koel, de nodige ruimte boden aan steeds groeiende families.
Dr. Nouel had lange tijd in Caracas gewerkt. Hij was gehuwd met een lange,
vriendelijke Venezolaanse vrouw en vader van een stel frisse kinderen, waaronder
een paar prachtige, opgroeiende donkerogige dochters.
In de grote ‘sala’ van dit huis, ter zijde van de veel kleinere spreekkamer, bevond
zich een reusachtige bibliotheek. We leerden elkaar beter kennen omdat ik me onder
behandeling van deze tandarts stelde, die slecht Nederlands maar schitterend Spaans
sprak. Hij was de enige mij bekende tandarts die geen rekening hield met de tijd en
die rustig de behandeling onderbrak om op de harmonika een paar vurige ‘joropo's’
te spelen of om je mee te nemen naar de bibliotheek en je voor te lezen uit de door
hem bewonderde werken van de Venezolaanse dichter Andrés Bello.
In de avonduren werkte dr. Nouel onafgebroken aan een theorie over het
Papiamentu. Het manuscript dat hij over deze taal samenstelde besloeg vele, vele
delen en was bestemd voor een wetenschappelijke instelling in Madrid, die hem zou
hebben toegezegd het totale werk te publiceren. Of dat is gebeurd weet ik niet en
zelfs weet ik niet of het manuscript nog wel bestaat, want niets vergaat sneller op
Curaçao dan papier!
Naar zijn mening was het Papiamentu een samensmelting van het aan de Iberische
westkust gesproken Gallego, Spaans en enkele Afrikaanse talen.
De mening dat het Portugees als moeder van het Papiamentu
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moest worden gezien bestreed hij heftig, daar volgens hem het Portugees de opvolgster
was van het Gallego, de taal van de zeevaarders die als eersten de kusten van Afrika
en het Caraïbisch bekken verkenden. Zij brachten hun geheimzinnige taal naar verrre
landen, waar deze op Curaçao, Bonaire en Aruba ten dele voortleefde, net als in
sommige streken van Venezuela, een land dat hij zowel liefhad als haatte. Want dr.
Nouel had zich, in de grote republiek gevestigd, in de ondergrondse strijd geworpen
die toentertijd schier onafgebroken door zeer moedige mensen tegen het regime van
Vincente Gomez, overigens vruchteloos, werd gevoerd. Zijn chemische kennis stelde
hem in staat kleine bommen te vervaardigen, waarmee huizen werden opgeblazen,
bewoond door fervente aanhangers van het Gomez-regime. Ontmaskerd en vervolgd,
moest deze guerrillastrijder avant la lettre de wijk nemen naar zijn geboorte-eiland,
waar hij, welhaast natuurlijkerwijze, zijn intrek nam in Otrabanda, de wijk waar ook
Luís Bríon gewoond had, de man die als grootadmiraal van de Colombiaanse vloot
eens zijn geldmiddelen en militaire inzicht ter beschikking stelde aan Simon Bolîvar,
de Bevrijder.
Mijn tandbehandeling duurde vele, vele maanden. Vermoedelijk heeft het herstel
van mijn gebit de dokter slechts enkele uren gekost, maar hij vond in mij iemand die
bereid was te luisteren naar zijn voordrachten, kunstbeschouwingen en wonderlijke
linguïstische verkenningen, en al doende leerde ik ontzaglijk veel van het half
Indiaanse, half Afrikaanse verleden van het eiland dat van oudsher een soort
grensgebied vormde, een bastion tussen de kolonisatoren uit het Iberisch schiereiland
en hun tegenstanders uit het noorden die zich inmiddels ontworsteld hadden aan de
overheersing der Iberiërs.
Op een dag vertelde hij me dat zijn neef Cola Debrot op het eiland was en hij
verzocht me vriendelijk maar beslist de nog jonge schrijver, die in zijn ouderlijk huis
naast de woning van de familie Nouel woonde, op te zoeken.
Nu had een dag voor mijn vertrek naar Curaçao iemand me op het terras van
Scheltema-naast-het-Handelsblad, toen nog de geliefde pleisterplaats van
Amsterdamse journalisten, verteld dat er een boekje verschenen was van een jonge
Curaçaose schrijver, Cola Debrot. Bij die gelegenheid hoorde ik voor het eerst zijn
naam. Het boekje heette Mijn Zuster de Negerin.
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Dr. Nouel vertelde me dat Debrot naar het eiland was teruggekomen in verband met
een familiedrama, dat me overigens nooit is onthuld. Ik ging naar zijn huis en na
enig kloppen vond ik de weg naar Cola, die, gekleed in een keurig pak, op een
stretcher lag te rusten in een voor de rest geheel lege kamer.
We werden op slag goede vrienden. Geen uur later wandelden we door de
Breedestraat en over de schipbrug naar de Punda om daar iets te gebruiken in
‘Berlinerhof’. Op het terras in de schaduw van oude bomen zaten enkele bekenden
die de vreemdeling en mij als altijd gastvrij en...nieuwsgierig iets wilden aanbieden.
Een van onze gastheren was Piet Maal, een bon-vivant die met het Nederlands niet
al te goed uit de voeten kon en spoedig het gesprek in Papiamentu voortzette, in
welke taal Cola tot verbazing van alle aanwezigen, zij het aarzelend, antwoord gaf.
Want niemand herkende een jiu di Corsow in die vreemdeling. Men meende een
macamba voor zich te hebben.
Een paar dagen later was Cola van de ietwat Haagse of Utrechtse vreemdeling
veranderd in de Curaçaoënaar zoals men hem later kende. Een Curaçaoënaar die
echter het uitbundige van een leeftijdgenoot als Piet Maal miste.
Mocht hij dan als Curaçaoënaar ontdekt zijn, als schrijver was hij dat op zijn eiland
zeker niet. In de kleine kring van jonge Curaçaose mensen waarin ik me toen bewoog
werd weinig of niet gelezen. Zijn boekje had op Curaçao nauwelijks belangstelling
gewekt, behalve bij Stoyt Dyck, die in de Hollandse boekhandel van ‘Djombi’
Mensing de lakens uitdeelde.
Tussen Cola en Stoyt Dyck ontstond een zeker vertrouwen. De kennismaking zette
zich in Nederland voort toen Cola Stoyt in Groningen ontmoette, waar hij na zijn
Curaçaose jaren wederom een boekhandel leidde, die, zo vertelde Cola me veel later,
nogal in de belangstelling stond omdat zich daar in de buurt iemand had opgehangen.
Stoyt Dyck, die de club ‘De Gezelligheid’ in de loop van de jaren twintig van
honderden goede boeken voorzag, boeken die slechts weinig gelezen werden, was,
dacht Cola, een figuur die rampen aankondigde, een man naar zijn hart omdat hij
soms het gevoel had dat bij toevallige ontmoetingen mensen hem een sombere
boodschap brachten. Zo was Stoyt, gebukt onder chronisch alcoholisme, een
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van die vreemde boodschappers in het leven van Cola.
Toen ik dank zij dr. Nouel hem voor het eerst ontmoette in zijn ouderlijk huis,
werkte hij reeds aan zijn grote miskende roman Bewolkt Bestaan. In dat wonderlijke
lege huis - zelfs de ‘sala’ was, afgezien van een paar wrakke stoeltjes en verweerde
spiegels aan de wanden, praktisch leeg - las hij me enkele passages voor uit het boek
in wording, dat toen nog geen titel had. Ik herinner me heel goed dat die hoofdstukken
iets te maken hadden met het gebruik van verdovende middelen, een onderwerp dat
de schrijver toen boeide.
Tegen het vallen van de avond en na lange gesprekken wandelden we naar het
buurtje achter de Breedestraat-Otrabanda. Die buurt tussen de Consciëntiesteeg en
het toen nog bestaande Rifwater. De wijk, nog niet zo vervallen als heden ten dage,
had nog iets van het roomzoete karakter dat Cola in het begin van zijn novelle Mijn
Zuster de Negerin beschrijft. In de smalle straatjes hing nog de volle warmte van de
middag. Een vrouwtje dat voor de deur van haar huisje in een ouderwetse molen
koffie maalde groette vriendelijk, als herkende ze in Cola de kleine jongen die ook
vroeger door die straatjes liep op weg naar het St.-Thomascollege.
Het leek alsof hier het verleden nog leefde, een verleden dat Cola, denk ik, niet
als iets verdrietigs onderging maar als iets mooiers dan een hachelijke toekomst.
Want maar weinigen waren zich zo bewust van de dreigende wereldcatastrofe als
Cola.
Zo kwamen we bij het huis Sebastopol. Voor dat huis was een grote, rommelige
koraal, begrensd door lage woningen die in vroeger jaren slaven en hun
afstammelingen tot ‘afdak’ dienden. Ter zijde daarvan stonden de resten van oude
koetsen die minstens vijftig of honderd jaar geleden beter dagen hadden gekend, en
naast een van de wagenwielen zat een oud vrouwtje met uit elkaar gespreide houterige
beentjes, de grijze vlechtjes parmantig opgedraaid, rustig niks te doen.
‘Het is,’ zei Cola, ‘alsof de mens hier als met een navelstreng aan de tijden van
de slavernij verbonden is.’
Kort daarna verliet hij zijn geboorteland. Vele jaren gingen voorbij voordat hij
terugkeerde. De oorlog maakte Curaçao voor hem onbereikbaar en eerst na de grote
slachting keerde hij als medicus naar het eiland terug, gehuwd met de Amerikaanse
danseres Estelle
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Reel, een frêle vrouw, die zich wonderwel heeft kunnen aanpassen aan het
eigenaardige leven op het eiland waar hij, alweer vele jaren later, onderkoning zou
worden.
Ik geloof niet dat hij tijdens dat kortstondig verblijf in de jaren dertig kennis maakte
met mannen als Da Costa Gomez of Engels. Zij zouden eerst in een later stadium
een rol in zijn leven spelen, en in het geval van Gomez zelfs een zeer grote rol.
Even onopvallend als hij was gekomen keerde hij terug naar Europa, en niemand
nodigde hem uit een lezing te houden over Mijn Zuster de Negerin, dat tot op zekere
hoogte trouwens een soort schaamte opwekte, omdat Cola in dat stille, wat droevige
werkje een teer punt had aangeraakt in het leven van Curaçao. Het is tot op de huidige
dag te weinig bestudeerd en te weinig begrepen. Men heeft zelden gevoeld hoe het
een werkelijk revolutionaire inhoud heeft, deze schijnbaar zo eenvoudige, prachtige
novelle, geschreven in een tijd dat in Europa een verwoestende rassenwaan de
mensheid ging teisteren.
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De nadering van de storm
In de jaren dertig kende Curaçao twee hotels van smetteloze reputatie. Het hotel
Americano aan het Bríonplein, dat in 1969 evenals vele andere gebouwen een prooi
der vlammen werd, en hotel Central, dat in het midden van de Punda stond, vlak
naast dat onvergetelijk restaurant ‘Berlinerhof’. ‘Berlinerhof’, oud, mooi, gebouwd
in de stijl van een soort landhuis op kleine schaal, had een terras voor de drie royale,
openslaande deuren waar je een heerlijk koel glas bier kon drinken.
In dat ‘Berlinerhof’ heeft lange tijd een merkwaardig man de scepter gezwaaid.
Hij heette Hans Werner en was van huis uit bouwkundige. Na vele ruzies met de
ambtenaren van het departement van openbare werken en anderen besloot hij zich
op het horecabedrijf te werpen en tevens een kleine bloemenkiosk te openen nabij
de monumentale klok op het Wilhelminaplein. Die klok, eens door de Shell aan het
eiland geschonken, was versierd met bronzen beeldjes van een man naar wie jaren
later in Amsterdam een straat genoemd werd: Gerrit van der Veen.
Gerrit van der Veen was eertijds een weinig opvallende employé van de Curaçaose
Petroleum Industrie Maatschappij die in zijn vrije tijd boetseerde. Dat bracht zijn
allerhoogste chef Sir Henri Deterding op het idee hem in staat te stellen op de
Amsterdamse academie lessen te volgen, en het was geen wonder dat Van der Veen
ook aardige versieringen mocht maken rond de monumentale klok die moest
herinneren aan de verovering van het eiland door Van Walbeeck. Welnu, aan die
expeditie van Van Walbeeck heeft de klok nooit herinnerd en aan de tijd evenmin,
want hij stond als de meeste andere klokken op Curaçao over het algemeen stil, en
als hij door iemand was opgewonden dan liep hij of vóór of achter. In dit tijdeloze
bestaan schiep Werner zijn ‘Berlinerhof’ en bloemenkiosk, twee zaken waarvoor ik
hem eeuwig dankbaar zal zijn.
Evenals ‘Berlinerhof’ was ook hotel Central niets anders dan een groot, verbouwd
herenhuis. In het souterrain van het hotel was een bakkerij gevestigd en zelfs in het
holst van de nacht hoorde je het dreunen van taaie deegmassa's die door de bakkers
met hun sterke
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knuisten op een grote tafel werden plat geslagen. Vlak naast het hotel was ook nog
een piepklein kantoortje waarin de heer Hirschberg zijn onnaspeurlijke zaken deed.
Hij noemde zich, zijn naam verspaansend, Montevenado, en hoewel hij zich
nauwelijks in zijn kleine werkplaats kon omdraaien verkondigde zijn briefpapier,
behalve zijn naam, de mythe van een ‘Montevenado building’ van minstens veertig
verdiepingen.
In hotel Central woonden eigenlijk uitsluitend permanente gasten. Enkele
Nederlanders en een groot aantal Duitsers van joodsen huize. Jongemannen die enige
jaren tevoren op het eiland waren gekomen en zich zorgen maakten over de
ontwikkeling in eigen land. Hotel Central was misschien het enige hotel in het gehele
Caraïbische gebied waar de Neue Weltbühne van Willy Schlamm van hand tot hand
ging en waar een enkele maal het Neue Tagebuch op tafel lag.
Al in 1933 hadden enthousiastelingen een radio omroep vereniging in het leven
geroepen, die enkele jaren later ook over een eigen zender beschikte, de Curom.
Maar hoe belangrijk deze nieuwe omroepzender ook bleek, het was de Curom
onmogelijk regelmatig nieuwstijdingen uit te zenden door gebrek aan goede
communicatiemiddelen.
Van Nederlandse zijde beschikte men over een kortegolfzender die men ook in
de West kon opvangen. Maar het verspreiden van nieuwsberichten via deze
Nederlandse zender was taboe. Toch luisterde men met genoegen naar een vele talen
sprekende grappenmaker, Edward Startz, die echter zelfs de uitslag van een nationale
voetbalwedstrijd niet over zijn lippen mocht laten komen op straffe van ontslag.
De Curom verrichtte in die dagen een misschien wat al te hoog gestemd
pionierswerk, dat ten dele aan de belangstelling van de luisteraars voorbij ging maar
dat, naar ik meen, toch een langdurige en diepgaande uitwerking heeft gehad in de
goede zin van het woord.
We bleven echter grotendeels verstoken van wereldnieuws. Per zeepost ontvingen
we met grote vertraging van tijd tot tijd Nederlandse kranten. Een zekere Arnold
Meyer zond regelmatig Zwart Front aan de redacties van de Curaçaose bladen, maar
de partijbladen van de toenmalige grote partijen kregen we, ook na herhaald verzoek,
niet, omdat de verzendkosten de begroting te boven gingen.
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Na het uitbreken van de oorlog in Europa in 1939 ontvingen we echter wel Eenheid
door Democratie, dat tal van alarmerende berichten bevatte. Het stond onder leiding
van onze latere ministerpresident professor Schermerhorn.
De berichtgeving in dit blad sloot goed aan bij de artikelen in de Duitse
emigrantenpers, en menigmaal verwekten die berichten consternatie onder de groep
jonge mensen, zoals ook de komst, doorgaans voor slechts enkele uren, van Duitse
vluchtelingen op Curaçao.
Dr. Goebbels had ondertussen zijn Tranz-Ozeandienst geïnstalleerd, en alle
redacteuren van alle noodlijdende krantjes in Zuid-Amerika die over de hulp van
een radiomarconist beschikten konden vrijelijk gebruik maken van het nieuws van
het Duitse persbureau, dat zich in Zuid-Amerika steeds machtiger ging ontplooien
en de monopoliepositie van Britse en Amerikaanse bureaus aan het wankelen bracht.
Van tijd tot tijd ontvingen sommige gasten in hotel Central brieven van thuis
waarin op zeer bedekte wijze iets verteld werd over het leed en de angst der
achtergeblevenen. In dat hotel woonde mijn vriend Jacob, die destijds op hoop van
zegen in Barranquilla van de boot was gestapt om, samen met een andere Duitser,
als echte Wandervögel naar werk te zoeken. Op goed geluk trokken ze door de
Goajirawoestijn, waar Jacobs reisgenoot zijn graf vond; Jacob zelf bereikte ten slotte
de nog ruwe, in opbouw verkerende oliebedrijven aan het meer van Maracaibo, waar
lonen alleen in gouddollars werden uitbetaald. Na als kok het nodige te hebben
verdiend vertrok hij naar Curaçao om daar als ‘maandgelder’ een eerzaam baantje
op de boekhouderij te vervullen. Hij was een wat ernstige, stille, bedachtzame man
en zelden van z'n stuk. Maar op een avond hield hij me op een van de kleine gangen
tussen de kamers staande en liet me een brief lezen van zijn moeder, die in Duitsland
met zijn broertjes en zusjes aan de ellende van het Duitse rijk was overgeleverd.
Zij smeekte haar zoon haar papieren te bezorgen die een vertrek mogelijk zouden
maken, en Jacob was op zoek gegaan. Hij had de hoge autoriteiten stuk voor stuk
benaderd, maar overal was hij, beleefd en met veel begrip voor de toestanden die
zich in het ‘nabuurland’ ontwikkelden, met een kluitje in het riet gestuurd.
‘Hoe moet dat nu?’ vroeg hij peinzend.
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Ik wist geen antwoord en probeerde hem, achteraf gezien volslagen idioot, met allerlei
opbeurende praatjes wat gerust te stellen.
Ik had als lezer van bladen als de Neue Weltbühne en enkele bij de Amsterdamse
uitgeverijen Allert de Lange en Querido uitgegeven boeken, die Curaçao via de
Hollandse boekhandel wel bereikten, beter kunnen weten. Maar in dat zonnige,
zorgeloze en luchtige klimaat konden we ons geen voorstelling maken van wat er
werkelijk gaande was in Centraal-Europa, waar concentratiekampen werden gebouwd
en waar avond aan avond antisemitische films draaiden ter voorbereiding van de
massamoord. De Duitse radio en het Duitse nieuws bereikten ons wel maar Duitse
films werden op Curaçao niet geïmporteerd zodat we noch Werner Kraus als een
soort joodse Jongejan noch meneer Bassermann als de ss-heilige Schlageter hebben
gezien.
Reeds in een zeer vroeg stadium had een jong advocaatje een Curaçaose afdeling
van de NSB opgezet, maar hij had weinig succes en geloofde bovendien na korte tijd
zelf niet meer in zijn ‘idealen’. Het bezoek van een imponerend Duits slagschip aan
de haven van Curaçao bracht bepaald geen pro-Duitse stemming in het land. De
brave, zeer bejaarde Duitse consul Carl Fensohn, die met zijn krakerig stemmetje
wel Heil Hitler riep als het zo te pas kwam, ging liever met een paar oude gekleurde
en joodse vrienden viool spelen. Hij symboliseerde niet bepaald de kracht van een
land dat in die jaren, in regelrechte concurrentie met de USA, in geheel Zuid-Amerika
een geweldige commerciële activiteit begon te ontplooien.
Hoe rustig het leven was, toch was de dreiging voortdurend aanwezig. De komst
van wanhopige mensen aan boord van Duitse luxeschepen, die en passant aan
geloofsgenoten wat meegenomen kostbaarheden wilden slijten, sprak boekdelen.
Het kleine, nijvere schrijfmachine-monteurtje van zuiver Arische afstamming, maar
na enkele jaren concentratiekamp een verbeten man, liet zich soms dingen ontvallen
die je tot nadenken stemden. Zoals ook de blonde, luid pratende, martiale, wat al te
opzichtig-militaire medewerkers van de kleine ‘Horn-Linien’, die zich de rol
aanmatigden van officiele vertegenwoordigers der ‘Partei’, je te denken gaven. Ze
hielden zich vrij rustig overigens, en toch voelde je de spanning en besefte je dat het
grote ogenblik waarop ze allemaal zaten te wachten spoedig zou aanbreken. Als het
‘Reich’ sterk genoeg zou zijn de gehele
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wereld te onderwerpen!
In die dagen zijn door economische, militaire en vooral door politieke spionnen
of waarnemers in Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika grote netwerken opgebouwd.
In de ‘States’ groeide en bloeide een ‘German Bund’. In uniform geklede troepen
oefenden zich in de wapenhandel. Verbaasde, maar nog niet ernstig verontruste
burgers ontvingen brieven waarin stond dat heel Amerika gezuiverd moest worden
van het jodendom en ten strijde moest trekken tegen het bolsjewisme.
In dat grote geheel speelde Curaçao uiteraard een kleine, ondergeschikte rol. Te
weinig besefte men echter, op de Antillen en in Nederland, dat Curaçao en Aruba
de grootste oliehavens van de gehele westelijke wereld waren en tijdens een oorlog
reusachtige strategische betekenis zouden krijgen. Maar aan een oorlog dacht nog
niemand. Hoe duidelijk de tekenen aan de wand ook waren!
In de kleine stadstaat wond men zich meer over lokale gebeurtenissen op. De
nieuwe gouverneur, bijgestaan door een even sympathiek als knap adviseur, de heer
Van de Toorn, werkte aan een kiesreglement dat aan de oudste regeling - van 1936
- uitbreiding moest geven. Van tijd tot tijd hield Da Costa Gomez in de Staten grote
redevoeringen en het duurde niet lang of praktisch alle werkende mannen op het
eiland kregen stemrecht op grond van belastinggrenzen waarbinnen iedereen wel
viel. Zulke voor het eiland belangrijke maar achteraf gezien onbelangrijke
veranderingen hielden de gemoederen bezig.
Er kwamen nieuwe mensen naar Curaçao. Een nieuwe politiecommandant bij
voorbeeld, die zich in intieme kring wel wat kon opblazen vanwege heldendaden
bedreven tijdens het bedwingen van de Jordaanopstand in de hoofdstad. Hij probeerde
met strenge hand het verkeer te regelen en sloot het parkje op het Wilhelminaplein
voor het publiek om te voorkomen dat daar op koninginnedag een paar plantjes
zouden worden vertrapt bij het luisteren naar de muziek in het park. Hij poogde in
te grijpen toen wat al te lawaaierige leden op ‘De Gezelligheid’ de nachtrust dreigden
te verstoren, wat hem hoogst kwalijk genomen werd zodat alom de kreet werd
aangeheven dat hij moest verdwijnen. Hij verdween, en werd vervangen door een
rustige officier die tijdens de oorlog, onder zeer moeilijke omstandigheden, door zijn
menselijk en verstandig optreden uitmun-
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tend werk deed.
Nog voordat de oorlog in Europa werkelijk uitbarstte, in 1939, zond de Shell een
beroemd jurist, professor Oppenheim, naar Curaçao om in nauw overleg met de
locale autoriteiten de zetelverplaatsing van deze multinationale onderneming naar
het eilandje te regelen. Maar zelfs zijn komst verwekte onder de burgerij geen onrust.
Het zou wel loslopen daar in Europa, dacht men, en liever wond men zich op over
de grote brand die op een zondagmorgen het Cinelandia-theater met de grond gelijk
maakte.
Dat theater was een niet overdekt houten bouwwerk. Een soort arena waarin films
vertoond werden. Amerikaanse en ook vaak Mexicaanse moord-en-doodslag-films
of afgrijselijk zoetelijke liefdesgeschiedenissen die op de een of andere wijze toch
tot de verbeelding spraken van mensen die wat de liefde betreft een tamelijk
realistische levenshouding hadden. In dat theater vierden grote Zuidamerikaanse
artiesten triomfen als ze een enkele maal ons eiland bezochten en iedereen was
eigenlijk wel bedroefd over de brand van Cinelandia omdat men vreesde dat daarmee
een stuk volksleven verloren zou gaan.
Zover ik weet eiste die brand slechts één slachtoffer. Onze vriend Montevenado,
die, hoewel klein van stuk en mager, niet bang was. Bij vrienden die vlak naast het
theater woonden ondernam hij op eigen houtje een reddingsactie. Met een linnenkast
op de magere schoudertjes wankelde hij over een balkon dat onder de vracht bezweek,
en zo lag onze kleine Montevenado met een zware hersenschudding op straat.
Een onthutste Willy Maal voelde zijn pols en vreesde het ergste. Dominicanen
boden hulp maar werden door de verontwaardigde dokter weggestuurd onder het
motto dat hulp niet meer mocht baten en dat de man bovendien een jood was. De
ambulance kwam, en tot opluchting van iedereen herleefde Montevenado, zij het
zwaar geschonden, om na enige maanden als een nog breekbaarder figuurtje door
het stadje naar zijn ‘building’ te wandelen onder hotel Central.
Ons restte nog één theater in Willemstad. Het Roxy-theater; dat oorspronkelijk
niet als bioscoop maar als een echte schouwburg was gebouwd. Omdat het aantal
voorstellingen in het Roxy beperkt bleef tot slechts enkele per jaar werd het
hoofdzakelijk als bioscoop geëx-
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ploiteerd. Maar het aantal kunstenaars dat op weg naar Caracas en andere hoofdsteden
van het continent ook het eiland Curaçao kwam bezoeken nam gestaag toe. Daarbij
speelden de intensievere vliegtuigverbindingen een belangrijke rol, maar ook de
onrust in Europa zelf bracht wijzigingen in het concert-patroon. Mannen als Jascha
Heifetz, Mischa Elman, Yehudi Menuhin en Arthur Rubinstein wisten dat
Centraal-Europa voor hen als joden definitief gesloten was. Zij maakten nu reizen
door Centraal- en Zuid-Amerika, en dank zij de activiteiten van een kleine kunstkring
die bezielend werd geleid door Chon ‘Dodo’ Boskaljon, de vader van Lucila Engels,
stapten ze ook op ons eiland af.
Achteraf denk ik wel eens dat in die jaren Curaçao, juist onder de dreiging van de
komende oorlog, tot nieuwe activiteit kwam. Niet alleen ontplooide die kunstkring
een indrukwekkende zelfwerkzaamheid, maar ook het Curaçaose filharmonische
orkest, geheel uit amateurs samengesteld en onder leiding van dezelfde chon ‘Dodo’,
begon een rol van betekenis te spelen op het eiland, dat in die dagen het ontstaan van
een Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen moeilijk kon voorzien.
Het door vuur verwoeste Cinelandia werd snel herbouwd. Aan de Otrabanda-zijde
verrees het West End-theater. Het volk begon aandachtiger te luisteren naar de
redevoeringen van ‘doktoor’ Da Costa Gomez en ging zich intenser bezighouden
met de openbare zaak. Onder leiding van Chon ‘Cai’ Winkel en de Nederlandse
reserve-officier kapitein Meyboom werd een aloude burgerwacht, een
vrijwilligerskorps, nieuw leven ingeblazen. Uit alle lagen van de bevolking meldden
zich vrijwilligers, alsof men duidelijk wilde maken dat, wat er ook gebeuren mocht,
Curaçao paraat was!
Maar niemand kon zich een voorstelling vormen van de toekomst. Europa was
ver weg. De informaties over wat in reusachtige landen als Brazilië en Argentinië
gebeurde waren uiterst gering. Men hoorde weinig over die merkwaardige ‘German
Bund’ in Amerika noch over de nazistische ‘Silver Shirts’. De fanatieke antisemitische
radiopraatjes van father Coughlin, die het openbare leven van Amerika verpestten,
drongen nauwelijks door tot West-Indië, waar men lachend zei dat als Hitler het
eiland Curaçao eens bezocht ook hij, als eerste, zijn opwachting zou gaan maken bij
de Maduro's!
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Als in verzet tegen een dreiging die men, ondanks alle zorgeloosheid en scherts, wel
degelijk, zij het grotendeels onbewust, voelde, smeedde men in verschillende kringen
nieuwe plannen. Mannen als Bichon van IJsselmonde en de Amsterdamse
hoofdonderwijzer Rustige, beide Statenleden, wilden in samenwerking met dr.
Goengoe Maal op het eiland een echte middelbare school stichten. Het leek of men
vreesde dat binnen afzienbare tijd de Curaçaose jonge mensen niet meer naar patria
zouden kunnen vertrekken. Zo ontstonden op verschillend terrein nieuwe initiatieven,
die onder andere door Gomez enthousiast werden aangemoedigd. De burgerij
ontwaakte en ging bescheiden bepaalde verlangens kenbaar maken of men begon
zich, zoals ook vroeger wel gebeurd was, in het verleden te verdiepen. Dokter Engels,
zoals ik al schreef nauw betrokken bij de eerste en enige boekententoonstelling ooit
op Curaçao gehouden, reisde stad en land af en deed in de oude, vergeten bibliotheken
van de plantages merkwaardige vondsten. Hij ontdekte boeken van grote waarde,
die daar in kisten, verpakt in oude kranten, verborgen lagen als bewijzen van een
geestelijk leven dat vroeger op het eiland had bestaan.
In de haven lag een klein oorlogsschip. Het was de Johan Maurits van Nassau.
Dat schip is kort voor de fatale tiende mei 1940 naar Nederland vertrokken. Het nam
deel aan de strijd tegen de oprukkende Duitse troepen nabij de Afsluitdijk. Aan boord
van dat schip bevond zich een zeer jong officier, de luitenant Jorissen, die enthousiast
had meegewerkt aan die kleine, onopvallende literaire manifestatie waar in zekere
zin een van de interessantste avonturen begon uit het leven van Engels: de oprichting
van een letterkundig tijdschrift in oorlogstijd op het eiland Curaçao, dat De Stoep
genoemd zou worden. Voor zover ik weet het enige letterkundige wereldtijdschrift
dat Nederland ooit heeft gekend.
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De kleurenblinde musicus
Ondanks de moderne ontwikkeling die zich in de jaren voor de wereldoorlog voltrok
in die kleine stadstaat bleef Curaçao een land van onverwachte en daardoor schier
onwerkelijke tegenstellingen. Je werd altijd opnieuw getroffen als voor het venster
van een huisje dat ook wel in Broek in Waterland had kunnen staan een zeer donkere
vrouw opdook. Het verraste je als je 's avonds laat werd opgebeld door een vriend
die je met gesmoorde stem vertelde dat er een kennis was gestorven zodat je, of je
wilde of niet, moest deelnemen aan een dodenwake. Je vond met moeite het huis
waarin het lichaam lag opgebaard, en je ging bij de doodkist zitten. Naast andere
vrienden. Aan het hoofdeinde van de baar brandden in kolossale kandelabers even
kolossale kaarsen. Iemand schoof een beetje op. Buiten hoorde je urenlang het kermen
van klaagvrouwen die, onafgebroken en beroepsmatig, huilden en huilden.
Angstwekkend en tegelijk volstrekt onwerkelijk.
Hoewel het leven normaal leek, hoewel de mensen werkten en winkelden als altijd,
voelde je dat er veranderingen op komst waren. Geen goede veranderingen waarover
je met vrienden sprak, die soms wel, soms niet de toekomst met vertrouwen tegemoet
zagen. De berichten uit Europa werden steeds beangstigender en de verhalen die je
hoorde van passerende Europese vluchtelingen logen er bepaald niet om.
Toen de Führer aller Duitsers bevel gaf aan zijn troepen Polen binnen te vallen,
wierpen Engeland en Frankrijk het Derde Rijk eindelijk de handschoen toe. Duitse
schepen zochten ijlings toevlucht in de havens van Willemstad en Oranjestad op
Aruba. Op het eiland leefde men, evenals in Nederland grotendeels het geval zal zijn
geweest, in de illusie van blijvende neutraliteit. Men hoopte buiten schot te blijven
net als tijdens de Eerste Wereldoorlog en mensen zoals ik, die wel eens boze artikelen
schreven over de ontwikkelingen in het Derde Rijk, kregen aanwijzingen van
hogerhand om geen enkele kritiek uit te oefenen op het doen en laten van een
‘bevriend staatshoofd’.
De Duitse zeelieden die een veilig onderkomen in Antilliaanse ha-
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vens genoten mochten tijdens hun verblijf rustig door de straten van Willemstad
zwalken. Er werd hun geen strobreed in de weg gelegd en niemand vroeg zich af
waarvan die mensen eigenlijk leefden en welke consequenties een eventueel langdurig
verblijf zou hebben. In de kleine kring van op het eiland wonende Duitsers poogde
men de schepelingen zo goed mogelijk op te vangen terwijl de zeelui zelf
klaarblijkelijk weinig behoefte voelden zich te verbroederen met de eilandbewoners,
die volgens hen grotendeels tot inferieure rassen behoorden.
Nog zie ik die Duitsers vooral overdag door de stad slenteren. Ze hadden nauwelijks
geld om zo nu en dan iets in te slaan of naar de bioscoop te gaan en dus liepen ze
maar, soms arm in arm, over de lange schipbrug. Toen ik eens achter zo'n groepje
zeelui liep ving ik flarden van gesprekken op over de vraag of een U-boot onder de
brug zou kunnen doorvaren en daarna een regelrechte aanval doen op de oliefabrieken
van Curaçao.
Die zeelieden, doelloos door de straten dwalend als gevangenen van een eiland,
in de waan verkerend dat niemand hen kon verstaan, bralden luidkeels en arrogant
over de overwinningen van hun Führer, en droegen daardoor op hun wijze bij aan
de onwezenlijke stemming.
Ik kan me voorstellen dat de gouverneur en zijn adviseurs, die overigens als ieder
ander in het heilig leerstuk van de neutraliteit geloofden, het doen en laten van deze
zeelui met beklemming volgden. Iedere dag zou een politieagent of een andere
gezagsdrager zich gedwongen kunnen voelen tegen één van deze vreemdelingen op
te treden, en dat zou tot gevolg kunnen hebben dat geheel Nederland via Curaçao de
gramschap van de almachtige leider aller Duitsers opwekte. Men ging heel, heel
omzichtig te werk, en over de maatregelen die in het diepste geheim in het Fort
Amsterdam werden uitgewerkt werd met geen woord gesproken.
In die dagen werd Curaçao bezocht door een zoon van president Franklin D.
Roosevelt in gezelschap van zijn vrouw en enkele vrienden. De gasten werden door
het bestuur van ‘De Gezelligheid’ ontvangen, en daar vertelde de jonge mevrouw
Roosevelt mij dat haar man voor militaire dienst zou worden opgeroepen. Ze was
daarover nogal ontsteld omdat ze, zo vertelde ze rustig, het nut ervan niet inzag.
Amerika had geen wapenen en de soldaten moesten oefenen met
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houten geweren...
1939. In Europa was de grote strijd uitgebroken. Tussen de Sovjet-Unie en het
Derde Rijk was een overeenkomst gesloten die aan tienduizenden Polen het leven
heeft gekost en vervolgens brak die eigenaardige Sitzkrieg aan waaraan eerst in het
voorjaar van 1940 een eind kwam.
Angstig vroegen we ons in onze kleine kring af, wanneer er weer eens een
vluchteling uit Duitsland passeerde, hoe dat allemaal zou aflopen. Maar lachend
weigerden we de realiteit onder ogen te zien door ons onverwoestbaar geloof in de
heilige onschuld en neutraliteit van Nederland. Er kwam een nieuw oorlogsschip in
de haven, Hr. Ms. Van Kinsbergen. De in ouderwetse pakken gestoken zeesoldaten
of mariniers oefenden als vanouds in het Waterfort. De kleine kanonnen op de muren
van de forten, die dreigend naar zee wezen, waren niets anders dan verstopte bronzen
vuurmonden uit het begin van de negentiende eeuw. Geschikt voor het museum,
maar volslagen onbruikbaar in een oorlog.
Curaçao was in grote lijnen gezien, evenals Aruba, volstrekt weerloos, en daarom
dwingt het des te meer respect af dat de overheid onder leiding van de toenmalige
gouverneur Wouters, toen het uur van gevaar werkelijk aanbrak, ferm en krachtig
optrad tegen de vele Duitse zeelieden in de havens.
Het bericht dat Duitse troepen de Nederlandse grenzen schonden bereikte me om
ongeveer een uur 's morgens op de elfde mei van het jaar 1940. Reeds enkele dagen
eerder hadden Amerikaanse persbureaus alarmerende berichten over Duitse
troepenconcentraties aan de Nederlandse grenzen verspreid. Die berichten, afgedrukt
in mijn krantje, voerden de spanning tot een hoogtepunt. Verontwaardigde lezers
kwamen bijna huilend op kantoor protesteren tegen deze leugens, die echter van
verschillende kanten en steeds sneller werden bevestigd. Maar tot de laatste minuut
bleven we ons vastklampen aan die strohalm van de Nederlandse onschendbare
neutraliteit.
Op de avond van de tiende mei had ik een lang gesprek met Willy Maal, mijn
mederedacteur van het weekblad Curaçao. Tegen middernacht ging hij naar huis. Ik
lag nog maar nauwelijks in bed of daar rinkelde de telefoon, en Willy vertelde me
dat de Duitsers Nederland waren binnengevallen. Hij had, luisterend naar de
radioberichten van Amerika, de tijding opgevangen. Ik schoot mijn kleren
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aan, rende de straat op en jawel, bij het politiebureau zagen we al de eerste vrachtauto's
met Duitse schepelingen en andere Duitsers staan. Die plotseling vijand geworden
mannen werden in achter het bureau liggende cellen opgesloten. Van enige selectie
was geen sprake. Nazi's en joden werden in dezelfde cel opgesloten en zaten
allesbehalve broederlijk, de ‘Rassenreinen’ en de ‘onzuiveren’, bij elkaar.
De schepen in de haven waren dank zij het snelle optreden van marine en mariniers
in beslag genomen. Pogingen die schepen tot zinken te brengen werden tijdig
verhinderd, behalve in één geval in de Paardenbaai van Aruba. De wat weerbarstige
zeelui werden op auto's geladen en reeds een dag later met alle andere Duiters op
het eiland, van welke politieke of religieuze gezindheid ook, aan boord van een
tankschip naar Bonaire gebracht.
Daar gingen ze dan, de schoonmoeder van gouvernementssecretaris Gronemeyer,
een oude dame die nog net op tijd in Wenen de dans ontsprongen was en andere
joden die een paspoort hadden, al of niet met een j gesierd, dat op Duitse afkomst
wees. Ze werden samen met kameraden van de NSDAP en met de zeelui, die al aan
boord van hun schepen waren gearresteerd, naar het ver afgelegen Bonaire gebracht.
Eerst werden daar een paar schoollokalen ontruimd en toen bouwde men een kamp
voor nazi's en hun slachtoffers gemeenschappelijk.
Over die schokkende dingen vindt men gesprekken terug in de officiële verslagen
van de parlementaire enquêtecommissie die na de oorlog een onnoemelijk aantal
verhoren heeft afgenomen. Deze heeft ook de oude, vergrijsde gouverneur van
Curaçao, Wouters, verhoord, die men allerlei boze dingen in de schoenen wilde
schuiven. Dat kamp Bonaire kwam ter sprake, en beduusd vroegen de leden van de
enquêtecommissie zich af of men er mannen en vrouwen samen had opgesloten.
Maar de kernvraag: Waarom dreef men nazi's en soms felle tegenstanders van het
regime in één kamp samen, kwam niet ter sprake. Het was een vraag die me
onmiddellijk bezighield toen de geruchten over het schip met gevangenen dat naar
Bonaire was vertrokken op het eiland circuleerden. Ik waagde het er op in de krant
te betwijfelen of men juist handelde. Nog geen tien minuten na het verschijnen van
de krant werd ik van officiële zijde met opsluiting bedreigd. Men duldde geen kritiek.
De staat van beleg was afgekondigd. Het grote zwijgen was begonnen.
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Later is het me gelukt, langs heel andere wegen en zonder publikaties in de krant,
iets te doen voor mijn vrienden onder de joden op Bonaire. Dit leidde op den duur
tot herstel van de gemaakte fout. Joden en andere tegenstanders van de nazi's werden,
nadat de Duitse zeelui naar Jamaica waren vervoerd, op een eenzame plantage van
de rest van de wereld afgezonderd. De lokale niet-joodse Duitsers bleven, samen
met enkele NSB'ers en lieden die om zeer onduidelijke redenen waren opgesloten, in
het oorspronkelijke kamp achter. Weer later verlichtte de opvolger van Wouters,
gouverneur Kasteel, het lot van de verbannen Duitse, Oostenrijkse en ook Tsjechische
en Hongaarse joden door hun bewegingsvrijheid te geven op het gehele eiland
Bonaire. Ten slotte stond men deze lieden, die door Herr Hitler overigens al lang
‘ausgebürgert’ waren, toe, hun normale leven te hervatten op Curaçao en Aruba.
Niet alleen de opsluiting van joodse mensen leek me onzinnig, maar ook de
internering van sommige Nederlanders, zoals mijn vriend Hans Werner, die vreemde
melancholieke bouwmeester uit Amsterdam, die overal de schoonheid van het leven
zag, en die ten slotte op gronden die me nooit duidelijk werden naar Bonaire werd
verbannen.
Zelfs nu, na zoveel jaren, stijgt me weer het bloed naar mijn kop als ik terugdenk
aan die tijden. Ik herinner me levendig Fred Fischer, de fotograaf. Hij werd met zijn
Curaçaose joodse vrouw, afstammelinge van een der patriciërsfamilies, en zijn oude
moeder, die nauwelijks aan de klauwen van de nazi's in Wenen was ontsnapt,
waarschijnlijk op grond van een verlopen paspoort, opgesloten in een kamp met
nazi's, die zo in het voorbijlopen hun sigaretjes doofden op de schouders van de
weerlozen. Krankzinniger kon het niet!
De verontwaardiging onder de Curaçaoënaars en Nederlanders op het eiland over
de Duitse aanval op ons land was zeer groot. Op dat punt bestonden tussen geboren
Curaçaoënaars en Nederlanders geen verschillen. Men zag de oorlog, vooral in
Nederlandse kring, in de eerste plaats als een nationale en niet als een ideologische
botsing. Een vreemde natie had het neutrale, vredelievende Nederland in het holst
van de nacht als een dief overvallen. De leugen dat de Nederlandse regering de Duitse
aanval zelf had uitgelokt werd niet geslikt. Maar wel slikte men de verhalen die
spoedig de ronde deden over het karakter van de verraderlijke aanval, en over het
optreden van een
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vijfde colonne gevormd door Duitse elementen die zich met kwalijke bedoelingen
reeds lang tevoren in Nederland hadden genesteld, bijgestaan door Nederlandse
landverraders.
De berichten die ons bereikten waren afkomstig uit de koker van de geallieerden
en uit die van een in aller ijl uit de grond gestampte Nederlandse voorlichtingsdienst
in Londen. Achteraf gezien was die berichtgeving paniekerig. Dat is des te meer te
betreuren omdat bij ons op Curaçao, evenals bij de meeste Nederlandse concentraties
in de wereld, het politieke denken op een laag pitje stond. Te lang had men geleefd
in de illusie der neutrale onschendbaarheid. Te lang had men ter zijde van de
geschiedenis gestaan.
Daarin ligt de verklaring van de gezamenlijke opsluiting van nazi's en tegenstanders
van het regime binnen één kamp, en tevens van de ambivalente houding voor en in
het begin van het jaar veertig tegenover vluchtelingen die Curaçao bereikten.
Zij kwamen met Franse, Duitse en andere schepen. Slechts in enkele gevallen
kregen zij toestemming om een paar dagen op het eiland te blijven. Het aantal dat
zich na de tiende mei metterwoon op het eiland kon vestigen, is op de vingers van
één hand af te tellen. Toch waren er hier mensen die, nog was de oorlog niet
uitgebroken, waar mogelijk passerende vluchtelingen de helpende hand boden. Dat
waren Poolse en Portugese joden, die ook tijdens de oorlog het hunne deden, en die
lang na de oorlog vluchtelingen uit Cuba hielpen. Het was alsof men in die kringen
beter dan in andere begreep waarom mensen huis en haard verlieten en wat dit
betekent.
Gebrek aan kennis, aan politiek denken, paniekerige berichtgeving, gepraat over
de geheimzinnige invloed van een vijfde colonne en almachtige spionnen, werkten
een gezonde en realistische houding tegenover de vluchteling, zelfs tegenover de
Nederlandse vluchteling bepaald niet in de hand. Want ook zo'n Nederlandse
vluchteling zou best wel eens met de vijand kunnen heulen, een gevaarlijke spion of
saboteur kunnen zijn en in z'n eentje de hele Isla, de oliefabrieken van de C-PIM
opblazen!
Toch werden enkele Nederlanders toegelaten die kort voor de tiende mei of kort
daarna het eiland bereikten. Ik herinner me Eduard Elias, dr. Johan Hartog, Teun
Don en Max Tak. Eduard Elias, de latere kroniekschrijver van Elseviers Weekblad,
was een van de weinige joden die ten aanzien van de Nederlandse neutraliteitspolitiek
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sceptisch waren gestemd. Toen hem kort voor de tiende mei de gelegenheid werd
geboden met zijn vrouw naar Amerika te vertrekken aarzelde hij niet. Na een lange
zwerftocht door Noord- en Centraal-Amerika arriveerde Elias op het eiland, waar
hij met hulp van een vroegere studievriend, inmiddels procureur-generaal geworden
en als zodanig hoofd van justitie, een functie kreeg als gouvernementsperschef, wat
op Curaçao ook...censor betekende.
Het moet een journalist, opgevoed in het credo van de persvrijheid, moeilijk
gevallen zijn, deze functie te aanvaarden. Censureren lag Elias niet. Aan de andere
kant kreeg het eiland voor de eerste keer in de geschiedenis een soort ‘public
relations’-ambtenaar, en dat werk lag hem bijzonder goed.
Dr. Johan Hartog, die evenals zovele anderen een levenslange liefde voor de
Antillen opvatte, werd redacteur van het tot zijn tijd door priesters geleide blad
Amigoe di Curaçao. Veel later schreef hij uitvoerige en belangwekkende boeken
over de eilanden die hem eens zo gastvrij hadden toegelaten.
De Rotterdamse pianist Teun Don was kort voor de tiende mei naar het eiland
gekomen voor enkele concerten en kon niet meer weg. Hij bleef lange tijd op de
Antillen, waar hij een zeer moeilijk, armelijk bestaan leidde.
Kort na de Duitse bezetting van Nederland verscheen aan boord van een Cubaans
bananenbootje het Amsterdamse idool Max Tak op het eiland. Hij werd spoedig
gesteund door joodse Curaçaoënaars, die hem een baan bezorgden als directeur van
het plaatselijk Roxytheater.
Mensen als Elias, Hartog, Don, Tak en ook anderen oefenden gedurende een
bepaalde periode een zekere invloed uit op de Curaçaose samenleving. Elias hield
vele lezingen, zowel in besloten kring als via de microfoon van de Curom. Hartog
leidde met vaste hand het dagblad de Amigoe, waarin hij vele artikelen schreef die
in brede kring - terecht - de aandacht trokken. Don ging muzieklessen geven en heeft
bij enkele jonge mensen muzikaal bijzonder veel losgemaakt. De later op het westelijk
halfrond beroemde pianist Harold Martina was een van zijn leerlingen. Tak heeft,
als leider van een koor samengesteld uit leden van de Surinaamse vereniging Justitia
Pietas Fides, goed werk verricht en vele jonge mensen behalve levensvreugde ook
zelfbewustzijn geschonken, zodat sommigen zich
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hem dankbaar zullen herinneren.
Toen hij ten slotte naar New York vertrok, waar hij zich blijvend vestigde, werd
hij in de kring van de vereniging warm gehuldigd en in zijn hooggestemd antwoord
zei hij met zijn heldere stem iets dat ik nooit vergeten ben.
‘Ik ben,’ riep Tak uit, ‘altijd kleurenblind geweest en daarop ben ik bijzonder
trots.’
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SANOC en Comité Nederland
Na de capitulatie van Nederland bleef in het onmetelijke Nederlands-Indië, het
grotendeels met oerwoud overdekte Suriname en op de zes kleine eilanden in de
Caraïbische Zee, Curaçao, Aruba, Bonaire, St.-Maarten, St.-Eustatius en Saba, de
Nederlandse vlag waaien. Wat voor indruk de capitulatie op de volkeren van
Nederlands-Indië maakte weet ik niet. In Suriname, dat ik in de laatste helft van de
oorlog leerde kennen, bestond grote sympathie voor Nederland, en soortgelijke
gevoelens bezielden ook de mensen van Curaçao en de andere Antillen.
Een oude man op het plantagebedrijf van een vriend vroeg me peinzend waarom
de Hollanders niet een trankeer, een ondoordringbare heg van cacteeën, rond hun
land hadden gebouwd. In het algemeen echter begreep men best dat het kleine
Nederland, ook met een Maginotlinie van cacteeën, onder de voet zou zijn gelopen.
Vooral na de spectaculaire successen van de Duitse legers in Frankrijk en de terugtocht
van Engelse troepen uit Duinkerken met behulp van zeilbootjes die van de Engelse
kust naar Frankrijk overstaken om de soldaten af te halen, besefte men dat de legers
van Hitler vooreerst het pleit gewonnen hadden.
Al was de verslagenheid groot op het eiland, toch behield men in allerlei kringen
het vaste vertrouwen dat Nederland op de een of andere manier zou ‘herrijzen’. Het
bleek tijdens sommige openbare bijeenkomsten dat men een bijna mystiek vertrouwen
in de rechtvaardigheid van de Nederlandse zaak had. Men meende dat God zelf aan
‘onze zijde’ stond en op den duur zijn beschermende hand naar de Nederlanders zou
uitstrekken.
Welk lot de Nederlanders zou treffen was overigens iedereen onduidelijk. De
intellectuelen op het eiland stelden zich de oorlog voor naar beschrijvingen van, of
in zeer zeldzame gevallen naar ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. Dat duizenden,
tienduizenden Nederlanders zouden worden gedeporteerd en in concentratiekampen
de dood zouden vinden of eenvoudig als honden in gaskamers zouden worden
vermoord vermoedde niemand, behalve misschien enkele Duitse joden die, op Bonaire
opgesloten in een kamp met nazi's,
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over hun sombere verwachtingen zwegen.
Onmiddellijk na het bericht dat de Duitsers onze grenzen over waren gestoken,
zeker geen dag later, ging die merkwaardige, wel eens als macamba-hater
afgeschilderde ‘Goengoe’ Maal, na een vergadering van de Rotary-club, met zijn
hoed langs de winkels van de Herenstraat om geld in te zamelen voor Nederlandse
oorlogsslachtoffers.
Ook in een andere kring koesterde men soortgelijke plannen, en al spoedig, binnen
enkele dagen, ontstonden op Curaçao twee instellingen, die gedurende de gehele
oorlog en ook daarna van betekenis waren. Dat waren het comité ‘Steun aan
Nederlandse Oorlogsslachtoffers’, de SANOC, dat vanaf het begin onder de krachtige
leiding van dokter Engels stond, en het ‘Comité Nederland’ onder leiding van
employés der olieraffinaderijen.
De SANOC had dadelijk een duidelijk doel voor ogen: steun aan Nederlandse
oorlogsslachtoffers. Het Comité Nederland stelde zich vrijblijvender op.
Oorspronkelijk meende men hulp te kunnen verlenen aan Shell-collega's in Nederland.
Toen men besefte dat dit niet mogelijk was, besloot men de gelden over te maken
aan de koningin in Londen, die maar beslissen moest wat ermee moest gebeuren.
Ook in Londen dacht men nog aan hulp voor slachtoffers. Tot zich een scheiding der
geesten voltrok, op Curaçao zichtbaar gemaakt door een employé van de Curaçaose
Handel Maatschappij, de heer Sweers. Hij schreef een ingezonden stuk in de krant
waarin hij ongeveer zei, dat het inzamelen van gelden voor oorlogsslachtoffers heel
goed was maar dat men in de eerste plaats gelden bij elkaar moest brengen om de
losgebroken tijger in Duitsland weer in zijn hok te jagen. Geld moest worden gebruikt,
meende Sweers, voor de oorlogsinspanning. De slachtoffers van die oorlog moesten
later geholpen worden.
Dit stuk verscheen vlak voordat de SANOC zijn grote inzamelingsactie zou houden.
Aan die actie ging een Curom-uitzending vooraf waarbij de gouverneur het woord
voerde en de uitzending werd besloten met een korte rede van Engels. Hij herinnerde
aan dat ingezonden stuk van Sweers waarvan, zei hij, de tendens best te begrijpen
was, maar, vervolgde hij, men kan moeilijk met middelen uit één fonds én
liefdadigheid bedrijven én oorlogstuig aanschaffen.
In een zeer uitvoerige brief die Engels me daarover in mei 1972
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schreef vertelde hij het volgende: ‘Vijftig uitgezochte figuren gingen op pad. Zij
haalden in één dag tweehonderd en zeventig duizend gulden op. Tien, vijftien maal
meer dan ooit bij enige inzamelingsactie was geofferd. Sommigen hadden hun
weekloon nauwkeurig berekend en betaalden maandelijks tot de laatste cent af. De
collecte werd slechts één keer gehouden. Ik heb haar niet herhaald. Ik wilde ook
anderen een kans geven. Toen ik zelf geld ging ophalen wilde ik hier en daar een al
te armoedig hutje overslaan, maar de mensen kwamen naar buiten en zeiden: “Dokter
mi no ta bon pa un fwerte pa e pober Ulandesnan?” Dokter ben ik niet goed genoeg
om een daalder te geven voor die arme Hollanders?’
Wat de scheiding des geestes in Londen betreft: Gelden bijeengebracht door
employés van de Shell waren de koningin ter beschikking gesteld, en volgens
telegrammen die Engels destijds las had het staatshoofd besloten deze inderdaad te
bestemmen voor oorlogsslachtoffers. Maar na een bezoek, aldus de mening van
Engels in de boven aangehaalde brief van mei 1972, van de heer De Booi van de
hoofddirectie van de Shell aan de koningin werd de bestemming veranderd en richtte
men met deze eerste bijdragen van Curaçaose olie-employés het Prins Bernhardfonds
op, met als doel wapens te kopen.
Toen dat Prins-Bernhardfonds eenmaal bestond werden de bestuursleden van de
SANOC onder druk gezet. Men wilde hen bewegen de gelden ter beschikking te stellen
aan het Prins-Bernhardfonds. Voor die druk is de SANOC nooit bezweken. Tot het
einde van de oorlog en daarna beheerde men, geheel vrijwillig, zonder ooit een cent
te berekenen, het fonds totdat men de gelden kon overdragen aan professor Heringa
die in Laren zijn studentensanatorium bouwde, bestemd voor jongeren die als gevolg
van de oorlog aan schier ongeneeslijke tb. leden.
Ook in andere grote concentraties van Nederlanders ontstonden dergelijke
bewegingen, in Nederlands-Indië, in Suriname en in Amerika, en ook in die landen
verschilde men van mening over het gebruik van het geld.
Op Curaçao bleef de SANOC het eenmaal ingenomen standpunt trouw, rotsvast
overtuigd als men was van de mogelijkheid eens de ingezamelde gelden ter
beschikking te kunnen stellen aan de slachtoffers van een oorlog die men niet gewild
had maar die men, hoe
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dan ook, zou winnen. De aanschaffing van wapenen echter was geen charitatieve
zaak maar een overheidstaak. Daarvoor zouden, meende een sociaal bewogen man
als pater Möhlmann, eveneens bestuurslid van de SANOC, de belastingen moeten
worden verhoogd. Veel later, tijdens het verhoor van de parlementaire
enquêtecommissie in 1949, vinden we de echo van dit standpunt terug.
Tijdens het verhoor van oud-gouverneur Wouters komt een brief ter sprake die de
gouverneur aan de toenmalige regering in Londen had geschreven. Die Londense
regering had aangedrongen op belastingverhoging, en de gouverneur sprak de vrees
uit, dat de directies van de oliemaatschappijen tegen dergelijke voorstellen bezwaren
zouden opperen. Deze bezwaren werden door Wouters van de hand gewezen, omdat
het niet anders dan billijk was dat juist deze machtige maatschappijen een belangrijke
bijdrage leverden. Er moesten immers uitgebreide en kostbare
verdedigingsmaatregelen getroffen worden ter verdediging van die maatschappijen
indien zich een vijandelijke aanval zou voordoen.
Ja, wel was er bij de Nederlanders op Curaçao een grote offerbereidheid aanwezig.
Olie-employés, scheepskapiteins en matrozen, eenvoudige arbeiders en grote
kooplieden, iedereen wilde geven, geven en meer geven, en men zou, als burgers,
ook wel vrede gehad hebben met een drastische verhoging der belastingen, maar
oliemaatschappijen - het wordt zo duidelijk uit die brief - worden bestuurd door
lieden die geen bewaar tegen belastingen hebben als ze maar vooral niet te hoog zijn.
Toen Pater Möhlmann op verhoging van belastingen aandrong schijnt hem dat
van hogerhand zelfs wat kwalijk te zijn genomen, maar langzamerhand gingen velen
zijn mening delen. Ook in de kring van Nederlandse olie-employés voelde men dat
een verhoging van de belastingen gerechtvaardigd was, en tijdens een bezoek dat
oud-minister Welter aan het eiland bracht kwam de vraag ter sprake, maar een positief
antwoord is nooit gegeven.
Met de gelden van de SANOC zijn al tijdens de oorlog vele oorlogsslachtoffers
geholpen. Honderden mensen hadden met achterlating van wat men noemt ‘have en
goed’ hals over kop het land verlaten. Anderen waren buiten Nederland ergens
gestrand. In Lissabon liepen talloze Nederlanders de deur van de Nederlandse
ambassade plat om bijstand, hulp en raad. Men hoopte naar Curaçao te

J. van de Walle, Beneden de wind

106
kunnen vertrekken, en bij monde van Engels werd aangeboden met behulp van
SANOC-gelden landhuizen in te richten waar deze oorlogsslachtoffers onderdak zouden
kunnen vinden. Het mocht niet baten. Er kwamen, op één uitzondering na, geen
vluchtelingen naar Curaçao!
Hoe dat kwam is wederom, zij het maar zeer ten dele, terug te vinden in de verhoren
van de enquêtecommissie. Uit die verhoren blijkt dat de oud-gouverneur een zeer
goed geheugen had. Hij herinnerde zich vrij nauwkeurig en na vele jaren nog welke
defensieve maatregelen hij destijds had genomen, maar ten aanzien van het
vluchtelingenvraagstuk liet zijn geheugen hem in de steek.
Vluchtelingen?
Er kwamen er geen. Nu ja, enkelen, zoals mr. Elias en dr. Johan Hartog, die later
met mijn dochter trouwde, vertelde de gouverneur, die zich echter het grote drama
van de ‘Cabo di Hornos’ niet herinnerde.
Zelfs op dit ogenblik, na zoveel jaren, kost het me niet de minste moeite als ik de
ogen sluit me dat Spaanse schip voor de geest te brengen. Het was een groot schip
dat 's nachts met felle lampen verlicht rustig over de oceaan schoof. De vele
vluchtelingen uit allerlei landen aan boord van dat schip zullen uiteraard wel onrustige
nachten doorgemaakt hebben, maar evenals de bemanning vertrouwde men op de
grote lichten en de onschendbare neutraliteit van het overigens in de geest met
Duitsland en Italië verbonden Spanje. Want de ‘Cabo’ was een Spaans schip en dank
zij de vlag waaronder het voer bereikte het veilig de Caraïbische wateren. Maar hoe
uitstekend de overtocht ook verliep, de kapitein mocht zijn passagiers nergens aan
land brengen. Overal werden de vluchtelingen beleefd maar beslist geweigerd.
De ‘Cabo di Hornos’ trof een soortgelijk lot als indertijd de ‘St.-Louis’ die een
groep vluchtelingen ergens aan land wilde zetten. Zelfs het machtige Amerika liet
beleefd weten dat het ‘quota’ vol was zodat deze mensen ‘helaas geweigerd moesten
worden’. Ook de Latijnsamerikaanse landen sloten hun grenzen en het schip keerde
naar Antwerpen terug waarvandaan de passagiers probeerden in Frankrijk of in
Engeland een veilig heenkomen te zoeken.
De reders van de ‘Cabo di Hornos’ hadden soortgelijke problemen. Lang bleef
het schip in de Caraïbische Zee zwerven, tot het ein-
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delijk zijn mensen op Curaçao aan land mocht zetten. De toestemming kwam dank
zij de interventie van de toenmalige minister Welter.
Men had van SANOC-zijde laten weten bereid te zijn lege landhuizen in te richten
om vluchtelingen te helpen, men had zelfs een schetsmatige vluchtelingen-verordening
ontworpen, maar de vrees dat Curaçao op den duur overstroomd zou worden door
honderden vluchtelingen was vermoedelijk zó groot, dat men van officiële zijde in
de meest letterlijke zin van het woord...de boot wilde afhouden.
Daar kwam natuurlijk bij dat de mensen van de SANOC in de eerste plaats, zoals
de naam van het comité duidelijk maakt, steun aan Nederlandse oorlogsslachtoffers
wilden verlenen. De reders in Spanje en Portugal die tegen dik geld mensen
vervoerden naar overzeese gewesten konden zich niet beperken tot Nederlandse
passagiers. Aan boord van hun schepen bevonden zich behalve Nederlanders mensen
uit Duitsland, weliswaar met die onpasselijk makende j van jood in het paspoort,
maar toch Duitsers, dezelfde soort Duitsers die men op Bonaire had opgesloten met
nazi's!
Over al die dingen vindt men bijzonderheden terug in de uitvoerige verhoren van
de parlementaire enquêtecommissie, in deel 6c. In hoeverre men aan die verhoren
gewicht mag hechten weet ik niet. Sommige verhoorden hadden hun verbittering en
teleurstelling niet verwerkt. Anderen hadden misschien iets te verbergen en leden
aan geheugenverlies. De ondervragers waren zeker niet altijd competent om vragen
te formuleren of te stellen. Zo blijkt uit het verhoor van Wouters dat de ondervragers
op het eiland Curaçao geen enkel woningprobleem zagen. ‘Want,’ meenden ze, ‘het
is daar zo lekker warm!’
Ten slotte poogde men tijdens dat verhoor, waarschijnlijk geïrriteerd door het
geheugenverlies van Wouters voor zover het het vluchtelingenvraagstuk betrof, de
man vreselijke dingen in de schoenen te schuiven. Door zijn weigering op Curaçao
vluchtelingen toe te laten - een weigering die de commissie niet kon aantonen en die
Wouters zelf ten stelligste ontkende - zouden velen in de gaskamer hun einde
gevonden hebben. Dat zal ook wel zo zijn, maar ten slotte was zo'n gouverneur slechts
een van vele honderden bureaucraten, een van de vele hindernissen op de lange,
lange weg van mensen op drift.
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Die bureaucraten hebben sedert de Eerste Wereldoorlog een eigen bijbel. Het paspoort.
Dat gekke boekje dat in tijden van oorlog en in tijden van vrede de menselijke vrijheid
van beweging beperkt, dat wonderlijke resultaat van het begrip ‘natie’, dat kleine
document waartegen zelden wordt geprotesteerd, en dat iedereen nu het weer vrede
is tegen betaling netjes gaat halen bij de ‘Behörden’, en netjes laat verlengen als het
is verlopen.
Een poos geleden moest ik een visum hebben voor een bezoek aan de Verenigde
Staten. Ik kreeg dat visum van de consul in Amsterdam. Ik beloofde zwart op wit
dat ik niet van plan was de Amerikaanse president te vermoorden, liet mijn
vingerafdrukken als een dief op een politiebureau achter, en ging met een weeë smaak
in de mond naar buiten.
Het consulaat ligt aan het Museumplein. Op die dag betoogden studenten op dat
plein. Ik weet niet meer waarvoor of waartegen. Ik herinner me alleen dat ik me
afvroeg waarom de mensen nooit tegen het paspoort betogen en tegen de tirannen
die de menselijke bewegingsvrijheid breidelen met instemming van de slachtoffers
zelf.
Wel, het is zinloos om een wereldomspannende en uitzichtloze strijd tegen het
paspoort en de belemmering van de bewegingsvrijheid te voeren. Het bestaan en de
noodzaak aanvaardend van documenten, die in handen van een ‘rücksichtslose’
regering als de Duitse tijdens het Hitlerregime voor velen doodsgevaar opleverden,
moet je er op kunnen vertrouwen. Dat wil zeggen: als een departement van
buitenlandse zaken je, na overleg met talloze andere departementen van weer andere
naties, dwingt voor je reis zo'n boekje aan te schaffen dan hebben de
vertegenwoordigers van die departementen ook de plicht je te helpen mocht je
buitengaats en geheel buiten je schuld in moeilijkheden komen en om hulp vragen.
Of destijds in Lissabon die hulp gegeven werd, waag ik op grond van de verslagen
van de enquêtecommissie te betwijfelen.
Want daar in Lissabon klopte men letterlijk aan dovemansdeur. Of de autoriteiten
op Curaçao werkelijk een telegram aan buitenlandse vertegenwoordigingen hebben
gezonden waarin stond dat het eiland geen vluchtelingen kon opnemen - een telegram
dat tijdens het verhoor ter sprake kwam - laat ik in het midden. Erg geloven erin doe
ik niet. Op Curaçao behoefde men zich niet druk te maken over vluchtelingen.
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De weinigen die kwamen werden niet altijd met open armen ontvangen. De mensen
van de ‘Cabo di Hornos’, mochten dank zij Welter aan land, werden in een oud
gebouw opgesloten, recht tegenover het huidige museum van Willemstad, en schepten
zo nu en dan onder bewaking van politiemannen met het geweer in de aanslag een
luchtje in de Herenstraat van Willemstad. De joodse gemeente op het eiland ontfermde
zich over de kinderen die tijdelijk naar school gingen. En daarmee was de kous af.
De wat bittere verwijten die de leden van de enquêtecommissie oud-gouverneur
Wouters toevoegden waren na afloop van de verschrikkelijke jaren goed te begrijpen,
maar nu het allemaal zo lang voorbij is gaat men relativeren. Toch krijg ik soms een
schokje als ik in de krant de naam van Willy Brandt lees, die net op het nippertje de
dans ontsprong toen hij als jongeman door het burgemeestertje van het ganse Laren,
Noord-Holland, met drie andere jochies zou worden overgeleverd aan de Duitse
grenspolitie en alleen omdat hij over een Noorse verblijfsvergunning beschikte voor
dit lot gespaard bleef. Hoe dat burgemeestertje heette ben ik vergeten. De naam van
Willy Brandt, eens deelnemer aan een trotskistische jeugdconferentie in een jeugdhuis
te Laren, klinkt nog steeds als een klok.
Als ik terugdenk aan die dagen, onmiddellijk volgend op de tiende mei 1940,
doorgebracht op het eiland Curaçao, wil ik mij niet enkel misslagen en kortzichtigheid
herinneren, maar vooral de geweldige, overrompelende wijze waarop de mensen
gaven. Ik wil me de zeg honderdduizend mensen van het eiland Curaçao herinneren
die in een enkele dag honderdduizenden bij elkaar brachten. Ik wil mij de verbetenheid
herinneren van de oliejongens, de mannen van de Isla, die jarenlang hun penningen
offerden in een volledig vrijwillige, zelf opgelegde belasting voor het
Prins-Bernhardfonds, dat de aankoop financierde van tal van Spitfires die Curaçaose
namen kregen.
Als ge ooit eens met de kinderen langs de mooie laan loopt tussen Bussum en
Laren waaraan het grote studentensanatorium ligt, bedenk dan dit geheel geschonken
werd door een volk dat het niet breed had en geloofde in Holland.
Als ge eens een prettig dagje in Den Haag doorbrengt, ga dan naar Madurodam,
dat herinnert aan een Curaçaose jood die zich als Nederlands officier onderscheidde
en die door de nazi's in een kamp werd doodgeknuppeld. Ook dat Madurodam is een
Curaçaose schep-
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ping, en een groot deel van het geld dat daar op hete zomerdagen binnenstroomt
verdwijnt naar een sanatorium in Laren dat voor studenten uit de welvaartsstaat niet
meer van betekenis is, maar waar anderen op gezondheid wachten.
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Het jaar van afwachting
Het leek, kort na de tiende mei 1940, alsof het gehele volk van Curaçao, geen mens
uitgezonderd, door pro-Nederlandse gevoelens werd bewogen. Iedereen spande zich
voor iedereen in. Iedereen legde zich neer bij de maatregelen en voorschriften van
de overheid, en zelfs de verduistering van het gehele eiland, een maatregel, die vooral
in de tropen zeer ernstige consequenties heeft, werd zonder morren aanvaard. De
winkelvoorraden slonken, maar dank zij de import van Amerikaanse goederen was
men niet gedwongen tot distributie over te gaan. Jongemannen werden op grond van
een in aller ijl doorgevoerde dienstplicht in een soort militie, een ‘schutterij’, ingelijfd
zonder dat dit tot grote conflicten leidde. Naast die ‘schutterij’ en het
‘vrijwilligerskorps’ vormde men een burgerwacht op basis van vrijwilligheid. De
burgerwacht werd samengesteld uit mensen van allerlei rang en stand. Zij werden
in de wapenhandel geoefend en moesten de militaire politie hand- en spandiensten
bewijzen. Rechters, advocaten, koerantiers, loodgieters, timmerlui, dokwerkers,
bankiers en winkelvorsten boden hun diensten aan en liepen avond aan avond in de
donkere Willemstad vele wachturen om op het eiland, uitgegroeid tot een der grootste
wereldhavens, ‘law and order’ te handhaven.
Hoewel de bevoegdheden van de gouverneur, verkregen op grond van
noodmaatregelen, die uit de staat-van-beleg-toestand voortkwamen, groter waren
dan ooit, ja zelfs verstrekkender dan in de zuiver koloniale periode, begon op het
eiland nieuw leven te ontkiemen. Mensen die eigenlijk nooit met elkaar waren
omgegaan leerden elkaar kennen en waarderen als burgerwachters tijdens lange
diensten in de stad. Het was, evenals in Nederland en andere bezette landen het geval
geweest moet zijn, een tijd waarin men werd opgenomen in een soort eenheid, in
een gemeenschappelijke afweer tegen de vijand, waarmee Curaçao overigens pas
later in de oorlog in feite kennis zou maken.
Nog waren Noord- en Zuid-Amerika neutraal. Maar reeds had president Franklin
Delano Roosevelt enkele beslissingen genomen die de toekomstige rol van Amerika
lieten zien. Hij vestigde Ameri-
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kaanse troepen op IJsland en in Suriname en maakte met premier Churchill na de
terugtocht van Duinkerken een afspraak die Amerika het recht gaf om op Engelse
eilanden in het Caraïbisch gebied voor de tijd van negenennegentig jaar militaire en
maritieme steunpunten te vestigen. Een van die steunpunten zou op het eiland Trinidad
komen en juist op Trinidad begon men de consequenties te beseffen van een politiek
waarover de burgerij van het eiland niet geraadpleegd was. De burgemeester van de
kleine stad Port of Spain was een der eersten die zich openlijk tegen een dreigende
militaire bezetting door Amerikaanse troepen verzette. Maar veel had dat verzet niet
om het lijf. Een van Trinidads ‘calypsonians’ wist de stemming in een onvergetelijk
en later wereldberoemd liedje onder woorden te brengen. Hij liet vrouwen en meisjes
de vraag stellen hoe zij die Amerikanen, als ze dan kwamen, tegemoet zouden treden.
Dan, zeggen de dames, bieden we die jongens rum en Coca Cola aan. We maken
ons eiland tot een paradijs, en zowel moeders als dochters gaan op Point Cumana,
het deel van het eiland waar de Amerikaanse basis zou worden gebouwd, werken
voor de yankee-dollar!
Dit liedje, als ‘Rhum and Coca Cola’ destijds door de Amerikaanse Boswell-sisters
beroemd gemaakt, is, meen ik, als politiek spotlied nimmer geëvenaard. Helaas werd
het publiek, eerst in Amerika en later elders in de wereld, meer door de melodie dan
door de inhoud meegesleept, een inhoud waarvan de draagwijdte alleen te begrijpen
is als men de historische achtergronden ervan uit eigen aanschouwing kent.
‘Ga maar, doe maar,’ zei de zanger, ‘laten we die jongens ontvangen op ons eiland,
maak 't ze naar de zin en pik een graantje mee als je kan.’ Cynischer kon het moeilijk
gezegd worden, en eerst later, na de oorlog, verkreeg dit cynisme positieve inhoud.
Toen sloot men zich algemeen aan bij de waarschuwende tegenwerpingen die een
nu lang vergeten burgemeester van Port of Spain liet horen nadat een Amerikaanse
president en een Engelse eerste minister over het lot van Trinidad beschikt hadden
zonder Trinidad te raadplegen.
Ook Curaçao kreeg onmiddellijk na de tiende mei van het jaar 1940 buitenlandse
hulp. Er landden - het moet nog in de meimaand van 1940 zijn geweest - Franse
troepen, die echter spoedig vertrokken naar Martinique. Op dat eiland, waar vele
vluchtelingen uit Frankrijk, zoals André Breton, tijdelijk een veilig onderdak vonden,

J. van de Walle, Beneden de wind

113
werden de lakens uitgedeeld door admiraal Robert. Hij stond aan het hoofd van een
krachtige Franse vloot, die gesteund werd door een al even krachtige luchtmacht.
Vloot en luchtvloot zouden in geheel Centraal-Amerika operatief kunnen optreden
en vormden een ernstige bedreiging aan de weke onderkant van Noord-Amerika.
Deze admiraal Robert bleek in de loop der geschiedenis een zeer trouwe aanhanger
van het Vichy-regime en hij trok zich van het bestaan van een comité van vrije
Fransen in Londen onder leiding van generaal de Gaulle niets aan.
Na het vertrek van de Franse troepen kreeg Curaçao Schotse soldaten op bezoek,
die met hun kleurige kilts voor nogal wat opwinding zorgden maar weinig sporen
nalieten.
Eerst na de aanval op Pearl Harbor werden op het eiland Amerikaanse troepen
gelegerd en werd Willemstad een der belangrijkste centra in de totale oorlogvoering
binnen het Caraïbisch bekken.
Ondanks die buitenlandse steun voelde men allerwegen dat het eiland en de mensen
op het eiland voorlopig op eigen kracht waren aangewezen. Maar een echte aanval
op 's werelds grootste oliehavens, op Curaçao en Aruba, werd niet voorzien. Ook
niet door de gouverneur, die ik in die dagen eens opzocht omdat ik me zorgen maakte
over de voedseltoestand op het eiland.
‘Wat,’ vroeg ik de gouverneur, ‘zou men doen indien ons eiland ooit door Duitse
onderzeeërs zou worden omsingeld, als ooit de toevoerlijnen zouden worden
afgesneden?’
De gouverneur stelde me gerust en vertelde me dat volgens zijn inzichten de
actieradius van de Duitse U-boten onvoldoende was om van Europa naar de
Caraïbische wateren te varen en weer terug te keren naar Europa.
‘Wat dat betreft,’ zei hij, ‘zitten we veilig!’
Een paar maanden later werd hij, onverwacht en op een verschrikkelijke wijze,
door de feiten in het ongelijk gesteld.
Van overheidszijde was men meer beducht voor luchtaanvallen. Om zich daartegen
te kunnen verdedigen begon men de burgerij te leren op welke wijze gevaarlijke
brandbommen onschadelijk konden worden gemaakt. Het had allemaal nog een
goedlachs, een wat vriendelijk en amateuristisch karakter. De echte, de warme oorlog,
waarmee men wel rekening hield maar die men in zijn hart niet verwachtte, zou pas
de Caraïbische wateren bereiken, toen een jaar later de
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grimmige strijd om de heerschappij op de Atlantische Oceaan begon.
In dat eerste oorlogsjaar, het jaar van de afwachting, gebeurde er op Curaçao in
letterkundig opzicht iets dat in Nederland grotendeels onopgemerkt bleef maar dat
in dit herinneringsboek wel degelijk een eigen plaats moet hebben.
Dokter Engels, die naar de geruchten wilden ook al schilderde (hij zou later op de
Biennale van Saō Paolo tot twee keer toe voor zijn werk onderscheiden worden),
richtte in samenwerking met Frits van der Molen een letterkundig tijdschrift op. De
vraag aan wie de eer toekomt als eerste op het denkbeeld te zijn gekomen, Engels
of Van der Molen, zal wel onoplosbaar blijven. Volgens Engels zelf had Van der
Molen reeds voor de oorlog met de gedachte gespeeld. Het is niet onmogelijk dat
het denkbeeld ontstond tijdens de boekententoonstelling op de club ‘De Gezelligheid’,
maar hoe het zij, zonder steun en persoonlijke offerbereidheid van Engels zou De
Stoep, waaraan in de loop der jaren vele Curaçaose, Zuidafrikaanse, Vlaamse en
Nederlandse schrijvers meewerkten, nimmer tot stand zijn gekomen.
Ter plaatse was onder het brede publiek voor dit nieuwe tijdschrift weinig
belangstelling. Merkwaardig genoeg verkocht men van het geheel aan de poëzie
gewijde dubbelnummer, waaraan ook Marnix Gijsen meewerkte, een groot aantal
exemplaren, terwijl de uitgevers met andere exemplaren gewoonlijk bleven zitten.
Niet de plaatselijke verspreiding van het tijdschrift bepaalde de betekenis van De
Stoep, maar de verspreiding die het blad al spoedig kreeg over de gehele wereld. Wel
verdwenen er onderweg vele exemplaren in de diepte van de zee, andere kwamen
echter te bestemder plaatse aan, en omgekeerd, schreef Engels me, ontvingen we
vele inzendingen uit tal van landen. Uit Pearl Harbor en Turkije. Uit Brazilië - waar
blijkbaar een oude groep immigranten zat - in een Potgieterachtig Nederlands, en uit
China bereikten ons stukken die door het gezantschap in Peking per koeriersmail
naar New York werden gezonden en via New York, dank zij Greshoff, weer naar
Curaçao. Uit de Verenigde Staten ontving men eveneens het nodige. En in dat land
droeg Adriaan van der Veen, die toen in Amerika woonde, voor de radio eens een
gedicht voor dat Engels, onder zijn pseudoniem Luc Tournier, in De Stoep had
gepubliceerd. Uit Zuid-Afrika kwamen verzen van Elisabeth Eybers, Uys Krige en
Opperman, terwijl men, dank zij de bemiddeling van Rie Marsman in Londen, Neder-
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landse poëzie ontving, waaronder werk van Pierre Kemp.
Ik heb eens uitgerekend, schreef Engels, dat zeker tachtig schrijvers uit de diaspora
elk tenminste één zin aan De Stoep hebben bijgedragen. Onder dat vele was ‘Het
gezicht van Peñafiel’ een van de allerbeste prozastukken, terwijl een lang gedicht
van Leipoldt tot het merkwaardigste behoorde dat we mochten drukken.
Zo werd die rots van ons, want wie had voor die tijd ooit van Curaçao gehoord,
een plek om naar te schrijven.
De Stoep werd op royaal papier gedrukt. Men wist het blad soms treffend te
illustreren, en hoewel Engels me op vragen daarover nooit antwoord gaf weet ik, dat
alle eraan verbonden kosten door hem uit eigen zak bestreden werden. Wat door de
verkoop van nummers binnenkwam was onvoldoende om de verzendkosten te dekken.
Zonder enig economisch dictaat, zonder advertenties, zonder steun van wie en wat
ook ging men zijn eigen weg, en op de kritiek die lokaal wel eens gegeven werd gaf
men eenvoudig geen antwoord.
Jan Greshoff, die toen verbonden was aan het in New York opgerichte Nederlands
Informatie Bureau en onder andere in de Engelse taal een omvangrijke bundel
Nederlands proza, Harvest of the Lowlands, verzorgde, heeft aan De Stoep van harte
meegewerkt en zelfs wel pogingen ondernomen om ergens wat geld los te branden
voor dit Curaçaose initiatief. Bovendien beschikte Greshoff, die toen in Nederlandse
kringen een zeer grote naam had, over merkwaardige relaties, en dank zij deze lukte
het hem de hand te leggen op verzen van een zekere Leo Vroman, die in een Japans
gevangenenkamp was opgesloten. Een andere belangrijke Nederlandse letterkundige
die relaties met De Stoep onderhield was Hans Gomperts, die destijds naar Curaçao
kwam als secretaris van oud-minister Welter. Deze moest ervoor zorgen dat na de
oorlog nieuwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en Zuid-Amerika zouden
worden aangeknoopt.
Niet alleen bracht De Stoep een aantal Nederlandse auteurs in de diaspora samen,
ook jonge mensen op het eiland zelf werden aangespoord tot schrijven. Dank zij De
Stoep kwamen jonge auteurs als Oda Blinder, Charles Corsen en ook Tip Marug,
destijds een simpel schutter, Renee de Rooy en anderen aan het woord.
Al werd De Stoep plaatselijk niet of weinig verkocht, toch is de waardering ook
op het eiland groter geweest dan men in de eigen kring wel eens dacht. Het blad
paste, vooral dank zij de verzen van
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Luc Tournier, min of meer in de merkwaardige surrealistische periode die we op het
eiland toen doorleefden. De prozaverhalen van Wim van Nuland (pseudoniem voor
pater Möhlmann) vestigden voor het eerst duidelijk de aandacht op de sociale
verschillen en armoedige levensomstandigheden op het eiland.
Mensen als Eduard Elias, Frits van der Molen, een Amsterdamse jongen als Isidore
Bloch en ik kwamen regelmatig samen in een klein café, een soort ijssalon, in de
Breedestraat om na afloop van ons werk wat over de dingen van de dag te praten. In
die kleine kring, maar ook elders, heb ik ervaren dat De Stoep, hoewel we dikwijls
om de verzen of andere bijdragen moesten lachen, ons moed gaf en steun in ons
dagelijks bestaan.
Ook met Da Costa Gomez heb ik menigmaal, als er weer eens een fraai exemplaar
van het zeer onregelmatig verschijnend blad was uitgekomen, over De Stoep van
gedachten gewisseld. Hij zag het blad als duidelijk bewijs van een groeiproces naar
een autonoom Curaçao. Wat dit betreft was Gomez echt het paard dat de haver ruikt.
Veel eerder dan anderen voorzag hij de grote veranderingen die op til waren en die
zich na de oorlog en de bevrijding, waarin hij evenals ieder ander rotsvast geloofde,
zouden voltrekken.
Weer later, toen de oorlog in een nieuw stadium was gekomen en de Duitse
nederlaag onontkoombaar leek, verkreeg De Stoep steun van dr. P.A. Kasteel, opvolger
van gouverneur Wouters, die na een ernstig conflict het eiland had verlaten. Kasteel
was een kleine, levendige man. Hij was van huis uit journalist en parlementair
medewerker van De Maasbode. Ook hij voelde zich tot de letterkunde en tot De
Stoep aangetrokken. Hij wilde dit culturele streven best steunen, een steun die zeer
mondjesmaat ten slotte werd gegeven maar die de redactie, voor zover daarvan sprake
was, een beetje huiverig maakte omdat, meende men, steun afhankelijkheid tot gevolg
kan hebben.
In dat jaar van afwachting begon ook de radio-omroep een steeds belangrijker rol
in het openbare leven te spelen. Het gelukkige initiatief van enkele mannen dat tot
de oprichting van de Curom had geleid kreeg nu een nieuwe kans. Misschien is het
jammer dat dit lokale initiatief zich niet geheel autonoom ontplooien kon. Uit Londen
kwam nóg een schrijver, Herman de Man, die zich op verzoek van Kasteel met de
leiding van de omroep belastte.
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Nog zie ik die kleine, dappere, van huis uit joodse man, door Pieter van der Meer de
Walcheren tot het katholicisme bekeerd, over de pontonbrug naar zijn werk stappen.
Zijn familie, in Nederland achtergebleven, is met uitzondering van twee kinderen
door de nazi's uitgemoord. Ook het einde van Herman de Man, die als zovelen zijn
hart aan Curaçao verpandde, was tragisch en tragisch was de door dr. Ritter
georganiseerde herdenking in het romantische Vianen. De enige overlevende zoon
uit de grote familie was op de bijeenkomst, de priesterzoon van Isidore Hamburger,
die zich Herman de Man noemde en Nederland enkele grote, nog steeds gelezen
romans had geschonken.
‘Al kwamen er dan geen andere Hollanders meer naar Curaçao,’ schreef Engels
mij eens, ‘met die er waren konden we ons behelpen!’ Maar zeker niet alleen onder
de macamba's die al op het eiland woonden of die daar ten gevolge van de oorlog
waren aangespoeld ontstond bijzondere werkdrift en enthousiasme, dat gebeurde
ook en vooral onder vele geboren Curaçaoënaars. Het was, in dat jaar van afwachting,
of de autonomie waarvan Gomez droomde geestelijk werd voorbereid.
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De Duitse aanval op Curaçao en Aruba
In de nacht van vijftien op zestien februari 1942 kwamen de eilanden Curaçao en
Aruba, volkomen bij verrassing, regelrecht in de frontlinie. In die nacht werd een
gecombineerde aanval gedaan op beide eilanden door een zonder twijfel krachtige
vloot van Duitse onderzeeërs of U-boten.
Er was iets soortgelijks gebeurd op een middag, de middag van de zevende
december 1941, toen we via de radio hoorden dat in Pearl Harbor op Hawaii in korte
tijd de Amerikaanse Pacific-vloot vernietigd was. Op die wat betrokken zondagmiddag
op Curaçao wisten we dat we een historisch keerpunt genaderd waren. We beseften
dat de oorlog zich van Europa naar het oosten en westen had uitgebreid.
Voor die tijd had de vijand zich nooit in dit Amerikaanse stuk water vertoond.
Wel was hij doorgedrongen tot de kust van Zuid-Amerika, waar Engelse schepen
een Duits vestzakslagschip, de ‘Graf Spee’, vervolgden en tot zinken brachten, maar
in de Caraïbische wateren was en bleef het rustig. Toen de as Berlijn-Tokio in Pearl
Harbor de handschoen aan Amerika toewierp werd de kans op een echte, hete oorlog
ook in onze nabijheid groter.
Na die zevende december 1941 maakte zich een gevoel van afzondering van mij
meester, van afzondering of verbanning, en ik stond daar min of meer machteloos
tegenover.
Zoals ik al eerder schreef stelde de gouverneur me toen op mijn gemak door te
zeggen, dat ons van de kant van de Duitse duikbotenvloot geen enkel gevaar dreigde
omdat de bevoorradingsbases van de Duitsers te ver verwijderd waren.
Maar betrekkelijk kort na dit gesprek zonken desondanks tankers aan de kusten
van Aruba en Curaçao, wat de New York Times ertoe bracht om te beweren, met het
oog op Aruba en de daar gevestigde ‘Lago Oil’, een dochteronderneming van de
Amerikaanse ‘Standard Oil’, dat Amerika was ontsnapt aan een ‘second Pearl Harbor’.
Zo was de oorlog angstig dichtbij gekomen, en al schrijvende is het of ik die dagen,
zij het op een andere manier, maar niet minder beangstigend, doorleef. Erger nog,
want tóén was ik me in veel min-

J. van de Walle, Beneden de wind

119
dere mate bewust van de gevaren waaraan we blootstonden. Is het omdat ik ouder
ben? Is het omdat ik nog steeds voor raadsels sta, raadsels die nooit werden opgelost
en die ook wel nooit opgelost zulen worden?
Ondanks alles bleef ik denken dat gouverneur Wouters het bij het rechte eind had
en dat de U-boten inderdaad niet konden opereren in de Caraïbische Zee. Maar zij
deden het wel, en hoe! Waar haalden die Duitsers, vroeg ik me af, hun brandstof
vandaan? Dat was het raadsel dat mij en natuurlijk vele andere mensen in de
Caraïbische wereld dag in dag uit bezighield.
Ik heb toen wel eens gedacht dat geen enkel land in Zuid-Amerika het leuk zou
vinden om zelfs maar op papier aan het Derde Rijk de oorlog te verklaren. De
handelsbetrekkingen tussen vele Zuidamerikaanse landen en nazi-Duitsland waren
tot kort voor de oorlog bijzonder intensief, en de kans dat Amerika door de Duitsers
van die markt zou worden verdreven leek helemaal niet zo klein, althans niet volgens
mensen die het meenden te weten. Als een Zuidamerikaans land dan toch de oorlog
aan Hitler verklaarde zou het dit doen onder druk van de Verenigde Staten, en
Amerika zou die druk enkel kunnen uitoefenen wanneer het de nieuwe bondgenoot
direct de helpende hand bood. Met andere woorden: door die bondgenoot onder het
motto ‘good neighbour policy’ te betalen, terwijl het betrokken land dan tegelijk de
gelegenheid kreeg Duitse eigendommen te confisqueren.
Als die Duitsers, dacht ik - en misschien waren dat koortsachtige speculaties - nu
eens een Zuidamerikaanse republiek van wat klein formaat voorstelde...Duitsland
op korte termijn de oorlog te verklaren, onder voorwaarde dat men de Kriegsmarine
voorzag van brandstof en andere benodigdheden, dan zou dat natuurlijk ook tegen
betaling moeten geschieden maar het is nu eenmaal goedkoper een kleine republiek
te steunen dan een heel continent.
Nu waren enkele republieken beslist niet anti-Duits, en daar werden de lakens
uitgedeeld door machthebbers die wel niet te vergelijken waren met de grote Adolf
zelf, maar die er toch ook niet aan gewend waren zich te laten ringeloren door
parlementen en dergelijke democratische schertsinstellingen! Kortom, vanuit een
Duits standpunt gezien was het niet zo ondenkbaar een beetje vertrouwen te stellen
in lieden die van twee walletjes wilden eten. Ik dacht dat de
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Amerikanen dit ook wel wisten, en dat ze juist daarom met alle geweld via Vichy
een vinger in de Europese pap wilden houden. Want tenslotte beschikten die
Vichy-Fransen op het westelijk halfrond over de helft van St.-Maarten, de eilanden
Martinique en Guadeloupe, om maar niet te spreken van Frans Guyana met het
fameuze duivelseiland en het land van de Inini-Indianen. Allemaal streken waar je
best eens een pompstation zou kunnen neerzetten ten behoeve van de Kriegsmarine.
Reken maar dat de Duitse generale staf beschikte over hele instituten die zich met
niets anders dan deze problemen bezighielden. Er moeten mijns inziens vele
deskundigen geweest zijn die nauwlettend de bijeenkomsten volgden van de
‘plutocratieën’ in heel Amerika. Zij moeten het hunne gedacht hebben van een
plechtige verklaring waarin gezegd werd, dat de strijdvoerende mogendheden binnen
een veiligheidsgordel van driehonderd mijl rond het gehele westelijke halfrond nooit
eens een ‘frische fröhliche Krieg’ mochten voeren als oude jongens onder elkaar.
Zo'n veiligheidsgordel, waarover in september 1939 door alle Amerikaanse staten
een vage afspraak was gemaakt, was in wezen een belachelijke zaak. Want geen
enkele vloot, al dan niet met honderden vliegtuigen uitgerust, was in staat een dergelijk
enorm gebied te controleren. Het was dan ook geen wonder dat ondanks die afspraak
Engelse en Duitse oorlogsschepen op de La-Platarivier met elkaar slag leverden alsof
er geen veiligheidsgordel bestond. En na het tot zinken brengen van de ‘Graf Spee’
op de La-Platarivier nam niemand in onze westelijke wereld het initiatief de strijdende
mogendheden mores te leren wegens de inbreuk op tussen Amerikaanse staten
gemaakte afspraken.
Onder die omstandigheden moest het voor de Duitsers, zo meende ik, niet zo
moeilijk zijn geweest een rustig plekje te vinden op het westelijk halfrond waar ze
zo nu en dan konden bijtanken.
Tot de huidige dag is me het gevoel bijgebleven dat de Duitsers zo'n soort spel
gespeeld hebben. Ik zou niet graag zwart op wit neerschrijven welk van de vele
Centraalamerikaanse staatjes die zeer kort na Pearl Harbor de Duitsers enthousiast
de oorlog verklaarden, van twee walletjes heeft gegeten, en ik zou ook niet graag
speculeren over de vraag of de olie van Curaçao of van Aruba kwam. Maar één ding
stond wel voor me vast: het regent zelden of nooit brandstof in
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onze contreien!
Nu is het mogelijk dat men op grond van documenten thans kan bewijzen hoe de
vork aan de steel zat. Hoe de Duitsers erin slaagden heen en terug te varen van Europa
naar de Caraïbische wateren, en passant een stuk of wat torpedo's afvurend, met
genoeg water en brood aan boord voor de manschappen, maar daar gaat het mij niet
om. Het gaat mij erom hoe ik toen dacht, in het begin van dat wanhopige jaar 1942,
toen de eerste torpedo's insloegen op de kusten van Curaçao en Aruba.
Toch kon ik zelfs in die dagen niet helemaal geloven in een echte oorlog. Althans
niet in een oorlog die me persoonlijk zou bedreigen. Ik begon te vermoeden dat de
Duitsers helemaal geen aanval op onze oliefabrieken of op onze kittige oliebootjes
in de zin hadden. Ze wilden alleen maar voorkomen dat de ruwe olie, eenmaal tot
benzine verwerkt, op voor hen verkeerde plaatsen werd gebruikt. Bij voorbeeld in
dat vervelende Engeland dat onder leiding van die ontroerende en pathetische
Churchill - hoe dikwijls heb ik niet met een brok in mijn keel naar hem geluisterd weigerde door de knieën te gaan. De olie mocht ook niet naar de Russen worden
gestuurd, al zouden die volgens sommige Amerikaanse dag- en weekbladen binnen
een week of zes door de Hitlerlegers worden verslagen. Vreemd genoeg weigerden
ze een jaar later nog steeds zich te laten ‘bevrijden’.
Gelukkig voor Hitler waren de Japanners te hulp gekomen, maar al drongen ze
bij Alaska tot het westelijk halfrond door, ze bleven in de kou staan, en lieten op hun
beurt de Duitsers in de kou staan door nooit een tweede front te openen in Rusland.
Over al die dingen zat ik te piekeren. Als die maarschalk Rommel nu eens naar
Alexandrië was doorgestoten en als hij, na ten tweeden male Tobroek te hebben
veroverd, heel Noord-Afrika had bezet, dan waren de Duitse legers erg dicht bij ons
in de buurt gekomen. Kijk maar eens op de kaart, op zo'n kaart waarop ik zat te turen
als ik 's avonds vrij had van de burgerwacht. Er waren, afgezien van zeelui en piloten,
eigenlijk maar weinig mensen die met belangstelling in een atlas bladerden, en dan
tot hun schrik ontdekten dat Dakar heel wat dichter bij Brazilië ligt dan Washington!
Al piekerend dacht ik dat de kleine aanval in februari 1942 vanaf de oppervlakte
op de Arubaanse oliefabrieken alleen maar tot bedoe-
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ling had schrik te verspreiden en publiciteit te verkrijgen. Het eerste is niet helemaal
gelukt, maar het tweede slaagde bijzonder goed, want zelfs in de huidige editie van
de (Amerikaanse) Encyclopaedia Britannica vind je onder de algemene geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog de aanval op de ‘Paardenbaai’ vermeld alsof het daarbij
ging om iets van geweldige, mondiale afmetingen. Bovendien kregen de Duiters al
spoedig hulp van president Roosevelt, op wiens hoog bevel alle Amerikaanse vrouwen
en kindertjes hals over kop het Caraïbisch gebied moesten verlaten. Het leek wel of
men een regelrechte aanval verwachtte.
‘Aha,’ gnuifden de falangistas op Portorico, ‘is het al zover!’
Welk een ramp trof die bonken van Amerikanen toen kort na februari 1942 op het
eiland Aruba juist hún mooie, gezellige club, onder omstandigheden die nooit zijn
opgehelderd, in vlammen opging!
Avond aan avond kon je de Duitse berichten via de radio volgen. Radio Zeesen
vormt een hoofdstuk apart. Ik herinner me de slagzinnen van dat propagandanest als
de dag van gisteren. De omroepers vertelden je telkens weer dat wie het waagde naar
Amerika te gaan onherroepelijk een kind des doods was. Als je goed luisterde dan
merkte je dat de moffen nauwkeurig op de hoogte waren van de plaatselijke toestanden
in het Caraïbisch gebied.
Soms gingen ze héél ver, zoals op de dag toen een Duitse zeeman op Curaçao aan
land gezet werd om een bioscoopje te pikken in Willemstad, en later de Duitse omroep
je haarfijn vertelde hoe de film was, en hoe de zeeheld prinsheerlijk een whisky had
gedronken op het terras van hotel Americano. Het werd allemaal naar het Derde Rijk
geseind en door opgetogen omroepers en omroepsters herhaald, omroepers die precies
wisten waar Abraham de mosterd haalde op Curaçao, St.-Lucia, Antigua, Aruba,
Jamaica, St.-Vincent, Dominica, Trinidad of Portorico.
Op dat laatste eiland hadden de Amerikanen ‘krachtige’ maatregelen genomen
door tegenover het kasteel El Morro een stalen net te laten zinken, zodat de duikboten
niet konden binnenvallen. Dat was gebeurd op Castries, de hoofdstad van het Britse
St.-Lucia, en de schepen in de haven werden in een hoop schroot veranderd waaruit
men niet eens de lijken kon bergen!
Toen kwam de honger...in Portorico, St.-Lucia, Dominica, St.-Vincent, Jamaica.
Toen kwam de honger, behalve - en dat is weer
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een van de raadsels van die oorlog - op de eilanden Curaçao en Aruba.
Zeker, we leefden sober. Maar we leden geen gebrek zoals op de andere eilanden,
ondanks het gevaar, ondanks het feit dat de Duitsers als ze gewild hadden ons hadden
kunnen uithongeren.
De piloten van de KLM vlogen van Curaçao naar Barranquilla. In die tijden hadden
we nog van die langzame, gezellige tweemotorige vliegtuigen die nauwelijks tegen
de wind konden optornen. Rustig over zee vliegend zagen de piloten dikwijls de
grijze schimmen van de Duitse U-boten op de golven dobberen.
De kapiteins van de barkjes die met fruit, groenten, vlees en meisjes van Coro en
daaromtrent regelmatig op Curaçao en Aruba voeren, hadden de pest aan die Duitsers,
al hebben ze nooit gestaakt zoals de officieren van de oliebootjes. Aan de kapiteins
van die barkjes hebben mensen op allerlei kleine eilanden in de Caraïbische Zee ten
dele hun leven en gezondheid te danken. Zij werden, toen de grote schepen
voortdurend onder schot genomen werden, de kamelen van de Caraïbische wateren.
Kleine, rustige vrachtvaarders die contrabande, meisjes van plezier en voedsel
brachten van de vaste wal naar de eilanden. Als er plotseling voor de boeg zo'n
duikboot boven kwam kon je praten wat je maar wilde maar je moest de groente en
het gezouten vlees overboord smijten, alsof het niets kostte. Je moest de meisjes aan
de moffen uitleveren, die dan aan dek van de duikboot ‘rassenschande’ bedreven,
want wie deed ze wat? Wanneer de manschappen hun plezier hadden gehad en de
commandant vond het welletjes, dan werden de meisjes verzopen of ze werden (het
is werkelijk gebeurd) aan boord van een ander barkje naar Curaçao gezonden. Dat
was, hoewel humaan, toch dom van die Duitsers, want vrouwtjes praten. Natuurlijk
niet met een deftige meneer zoals ik was. Wel met een jongen als mijn medewerker
José Helburg, de ‘koerantier’, de man van de kleine berichten, de insider.
José vertelde alles aan mij, en ik bracht weer verslag uit aan luitenant Tuckerman,
eens een schrijver van korte verhalen in de Saturday Evening Post, nu hoofd van de
Amerikaanse inlichtingendienst op het eiland Curaçao. Die Tuckerman was helemaal
niet zo'n stoere figuur als je tot vervelens toe op de televisie ziet, zo'n knappe jongen
die alles al bij voorbaat weet; nee, hij was een stille, wat verlegen man, die wel eens
bij ons thuis kwam kletsen over de oorlog en de toestanden op het eiland, dat sinds
Pearl Harbor onder Ameri-
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kaans commando stond, helemaal in overeenstemming met het oude leerstuk van
president Monroe.
De meisjes werden door Amerikaanse mariniers van hun bed gelicht, waar ze nog
wat lagen na te denken over de hete uurtjes op het dek van de moffenboot. Ze werden,
dommer kon het niet, in optocht naar het kantoor van de geheime dienst gebracht,
zodat heel Curaçao op slag van de geruchten zoemde.
Ze vertelden over het avontuur aan boord van de U-boot, over wat ze er gezien
hadden, over de afmetingen van het schip, over van alles. Zonder twijfel zal kort
daarna de een of andere admiraal in Washington verzucht hebben dat Godbetert
‘puta's’ als eersten aan boord waren geklommen van de Duitse fantomen die tien
maanden lang de grote zeeroutes naar Afrika, Engeland en Rusland beheersten.
Ongrijpbaar, oppermachtig en soeverein.
De ironie van het lot wilde dus dat een handvol ongeletterde, vertrapte, uitgebuite
Caraïbische vrouwen iets lukte dat tot dan toe niemand gelukt was. Oog in oog
stonden ze met een vijand die door een druk op de knop tientallen zeelieden
veroordeelde tot de dood in de brandende olie en die met één zo'n druk op de knop
aan de kust van Curaçao, een paar honderd meter van het zwembad Piscaderabaai,
een groot Amerikaans oorlogsschip tot zinken bracht, dat urenlang lag te vlammen
tegenover Willemstad terwijl iedereen zich benauwd afvroeg of en wanneer de
kruitkamer zou ontploffen.
Toch waren die vrouwen niet de enigen die de vijand persoonlijk leerden kennen.
Er was een Portugees, een mannetje uit Madeira dat als gastarbeider een boterham
verdiende op het eiland. Als hij 's avonds een wandelingetje maakte, dan deed hij
zoals de meeste mensen daar z'n behoefte in het open veld. Toen hij weer eens zo
zat voelde hij een hand op z'n schouder, en achter hem stonden twee mannen die in
een vreemde taal iets vroegen. Duits is een taal die op Madeira zelden wordt
gesproken, maar toch vaak genoeg voor de Portugees om de klank te herkennen. Hij
begon erg hard te praten toen hij z'n broek opsjorde. Zijn geschreeuw maakte de
vreemdelingen zenuwachtig, zodat ze hem met een snauw en een schop wegjoegen.
Ook dat mannetje kon z'n mond niet houden. Het duurde niet lang of het eiland
gonsde van de geruchten, en je kreeg het gevoel dat er een soort stille ondergrondse
strijd aan de gang was waarbij geen slachtoffers vielen.
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Over al die geruchten, en zelfs over geruchten die geen geruchten waren maar feiten,
en over vele andere zaken heb ik, meende ik, moeten zwijgen. Publikatie zou de
ongrijpbare tegenstander in hoge mate geholpen hebben, vooral als je aanneemt,
zoals ik deed, dat het juist in zijn bedoeling lag onrust te wekken. De vijand wilde
door ontreddering van binnen uit het werk van de ‘olieboeren’ verlammen. Hij hoopte
dat de joden tegen onmogelijk hoge, zwarte prijzen hun bescheiden voorraden zouden
verkopen aan de hoogste bieders. Die joden deden dat echter niet. De bedrijven
werden niet platgelegd, behalve tijdens het zeeliedenconflict in de maand maart 1942.
Dat conflict had alles met de oorlog ter zee te maken, maar er kwam bovendien
een complex van grieven en tegenstellingen naar voren dat al lang bestond. Tijdens
het conflict gebruikten de op het eiland gestationeerde koopvaardijofficieren
argumenten die hand en voet hadden. De sloepen aan boord van de schepen konden
nauwelijks buiten boord gehesen worden, en er waren geen vlotten zoals in een oude
verordening werd voorgeschreven.
Nu zouden die vlotten en takels en wat al niet meer nauwelijks bescherming hebben
kunnen bieden tegen de meedogenloze torpedo's. Een verstandig reder zou dus alles
op alles gezet hebben om binnen een dag de nodige maatregelen te nemen en daardoor
tenminste een illusie van veiligheid te scheppen.
Dat gebeurde niet omdat, vrees ik, de scheepsofficieren, als groep tegenover de
werkelijkheid van de oorlog gesteld, georganiseerd optraden. Dat was moeilijk te
verteren voor directies die nooit ofte nimmer met inspraak, om een eigentijds woord
te gebruiken, hadden kennis gemaakt.
Onder de schepelingen ontstond toen een echte vakbondsactie, die zelfs tot staking
leidde ondanks het zogenaamde ‘Londense scheepvaartbesluit’, dat staking verbood.
De actie stond onder leiding van een rustig man, een geboren vakbondsleider van
het type dat bij ons in Holland tot op de huidige dag de boventoon voert. Voorzichtig,
tot compromis bereid, geliefd onder zijn vakgenoten. Als hij een oliedirectie tegenover
zich had gevonden, geschoold in vakbondszaken en gewend om met werknemers
aan de conferentietafel te gaan zitten, dan zouden we ons Van Driel, zoals hij heette,
niet herinneren. Zijn succes was gegrondvest op de onzekerheid van zijn tegenpartij
en op het aan beide kanten toch ook aanwezige patriottisme. Dit
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noopte de twee partijen zo snel mogelijk een einde te maken aan een conflict dat ons
een week in spanning hield.
De angst die in de gezinnen van de zeelieden moet hebben geheerst in die dagen,
een angst vergelijkbaar met die in mijnwerkersgezinnen als men weet, dat de gangen
ieder ogenblik kunnen instorten, moet zéér, zéér groot zijn geweest en de moed
waarmee de mannen...maar ook de vrouwen en kinderen van de zeelieden het gevaar
onder ogen zagen was aangrijpend.
Verstandige rechters, die de plaatselijke situatie kenden, hebben een uitspraak
gedaan over de interpretatie van het vaarplichtbesluit dat weerloze zeelieden op één
lijn stelde met weerbare soldaten. Dat vaarplichtbesluit kon op het kleine eiland niet
waargemaakt worden, en dit werd duidelijk tijdens de korte, hevige uitbarsting van
Chinese zeelui, die, wachtensmoe, naar het argument van ijzeren pijpen en stokken
grepen.
In de kranten verschenen in die dagen stukken van voor- en tegenstanders, en het
gevaar leek aanwezig dat men zich in verschillende kampen verdeelde, waarmee de
vijand zijn doel zou hebben bereikt. Dr. Hartog nam als redacteur van de Amigoe di
Curaçao een scherp standpunt in, maar zijn stukken werden door de censor verboden,
zodat zijn krant menigmaal met grote witte kolommen verscheen. Hartog, gegrepen
door eerlijke verontwaardiging, was anderzijds voorzichtig genoeg om zijn
standpunten, welke ze ook waren, niet te spuien buiten de censor om.
Het intermezzo zou misschien totaal vergeten zijn indien het niet was beëindigd
met de ongelukkige opstand van de Chinese schepelingen, die als laatsten, eigenlijk
na de beëindiging van het conflict met de Nederlandse zeelui, bleven staken en op
grond van dat ‘vaarplichtbesluit’ werden opgesloten op een soort omrasterd terrein
van de oliemaatschappij. Toen de Chinese schepelingen weer eens werden ‘gesjekt’
door enkele politieambtenaren vlogen ze hen naar de keel, en deze openden zonder
meer met hun pistolen het vuur, waardoor tientallen mensen werden gedood en
gewond. Daarmee haalde de overheid op Curaçao zich een internationaal conflict op
de hals dat een einde maakte aan het bewind van gouverneur Wouters, die, ondanks
alles, in de herinnering van velen bleef voortleven als een integer man. Hij moest
heengaan, maar, zoals Engels, die met dit alles intens heeft meegeleefd, me eens zei,
‘z'n adviseurs bleven!’
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Om een partijtje reuzel
Aruba lag meer dan Curaçao, hoe gevaarlijk het leven op het eiland ook geworden
was, aan de frontlijn. Wat herinner ik me dat Aruba goed! En Oranjestad met zijn
prachtige huizen, gebouwd in die onnavolgbare, zwierige stijl van het eiland. Ze
misten het plechtstatige van de oude huizen op Curaçao, die vooral op het platteland
het karakter van kastelen of forten hebben, zoals oorspronkelijk gebouwd aan de
kusten van Afrika, waar het ritme van de arbeid werd aangegeven door een bel als
op schepen gebruikelijk.
Op Aruba ging men in een later tijdvak dan op Curaçao aan het bouwen. Toen de
forten aan de kusten van Ghana en Guinee al lang vergeten waren, verlaten en
vervallen, en toen hun tegenhangers op Curaçao, Portorico en Cuba reeds begonnen
af te brokkelen.
In de eerste helft van de negentiende eeuw moet Aruba een vrijwel onbewoond
eiland zijn geweest, een schuilplaats voor Venezolaanse politiekelingen, bij hun
kampvuren melancholieke liederen zingend, die nog naklinken in de muziek van
Arubaanse kunstenaars als Rufo Wever of Padoe en Dadaatjie Lampe. Dadaatjie was
leidster van een kinderkoor der Verenigde Protestantse Gemeente op gans Aruba,
maar in haar vrije uren de verrukkelijke vertolkster van tumba's en danza's die ten
dele geënt waren op de joropo's der Venezolanen.
Er waren op het eiland vijftienhonderd piano's. Maar een pianostemmer uit Santo
Domingo kon op Aruba geen droog brood verdienen omdat de mensen op hun
ontstemde instrumenten veel inniger hun liederen vertolkten dan op gestemde.
Vanaf de eerste dag dat ik met Aruba kennis maakte, vond ik de mensen er
levendiger, artistieker dan op Curaçao. Men was niet opgegroeid in de schaduw van
fortmuren, er was geen bevolking als in de oude Willemstad die zich beveiligd wist
tussen de wallen, de nabijheid van sterke forten en de kanonnen van Nassau. Nee,
Oranjestad lag open en bloot naar zee gekeerd en de paar kanonnetjes die je er ook
wel vond, van die leuke stompe bronzen dingen uit de achttiende en negentiende
eeuw, beschermden de mensen aan de wal niet.
Chon A. Eman, de zoon van Chon Henny, die in die dagen op het eiland zo
machtige politieke leider, liet me als eerste Aruba zien. Hij
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beschikte over een reusachtige, grijze open automobiel waarmee hij nonchalant de
gerimpelde weggetjes door de cunucu volgde, langs kolossale stenen waarop niet te
ontcijferen tekens zichtbaar waren, achtergelaten door lang geleden gestorven
Indianen. Met een reusachtige boog rond de Hooiberg dreven we af naar het oliestadje
voor de poorten van de Lago oliefabrieken, naar San Nicolas.
Onafgebroken praatte Chon A., geestelijk erfgenaam van zijn vader en van zijn
grootvader, die eveneens politicus was geweest, over de toekomst van zijn eiland.
Hij merkte op dat Aruba - en de dag was niet ver meer - het gehate Curaçao voorbij
zou streven zodat de Curaçaoënaars op de knieën kruipend bij de Arubanen om hulp
zouden komen smeken.
Zover is het gelukkig niet gekomen. De beide stadstaten, Curaçao en Aruba, hebben
zich min of meer onafhankelijk van elkaar, maar ook in onderlinge strijd, ontwikkeld,
waarbij Aruba op den duur de achterstand die het op Curaçao had glansrijk heeft
ingehaald. Tussen Chon Henny Eman en Da Costa Gomez is na de oorlog een soort
monsterverbond gesloten. En beide mannen, op dat ogenblik de vorsten van twee in
wezen rivaliserende stadstaten, wisten eendrachtig samen te werken om ten slotte
met Nederland tot een oplossing te komen voor de problemen.
Nog hadden de mensen het armoedige verleden niet vergeten op het eiland. De
oliewelvaart was op Aruba later gekomen dan op Curaçao. De handel had zich wat
moeizamer ontwikkeld en niet een zó grote vlucht genomen. Te veel Curaçaose
ambtenaren hadden zich, naar de smaak der Arubanen, op het eiland genesteld. Te
veel, dacht men, werd men vanuit Curaçao geregeerd en te vaak werd men op Aruba
afgescheept met afdankertjes van Curaçao. Maar terwijl men zijn verbittering jegens
het centrale in Willemstad zetelende gezag niet onder stoelen of banken stak, was
men tegelijk rotsvast overtuigd van de verbazingwekkende ontwikkeling die het
eiland nog stond te wachten. Een eiland dat evenals Curaçao, maar welhaast op nog
schokkender wijze, werd aangevallen door de Duitse U-boten, die hun kogels
afvuurden op het tankpark van de Lago-Oil. Zonder succes overigens, want de
granaten ketsten af op het pantser van de olietanks en lieten slechts lichte deuken
achter op het staal.
Op dat eiland diende in die dagen een merkwaardige strafzaak. Twee grote
kooplieden, steunpilaren van de joodse aristocratie van
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Curaçao, die ook op het eiland Aruba zaken deden werden in staat van beschuldiging
gesteld wegens... handel met de vijand. De gebroeders Curiël, Alex en Elias,
multimiljonairs, mannen die het handelsleven van de Antillen in hoge mate beheersten,
werden op last van de op Curaçao zetelende justitie opgesloten in een cel die met
spijlen van de straat was afgesloten, zodat wie het maar wilde eens naar de gevangen
schurken kon gaan kijken. Zo zaten op het eiland Aruba de groot-koningen van het
eiland Curaçao over hun pekelzonden na te denken.
Wat hadden zij misdaan? Zij hadden in de befaamde nacht van tien op elf mei
1940 opdracht gegeven een partijtje reuzel aan boord van een zeilbootje te verschepen
naar een relatie in Colombia, die van Duitse afkomst was en feest zou hebben gevierd
omdat de nazi's Holland waren binnengevallen.
Of het tactisch was juist in die periode van grote onrust een dergelijk proces te
voeren, wil ik maar in het midden laten. Vaststaat dat de beide broers in eerste, in
tweede en in derde instantie werden veroordeeld, zij het op zuiver formele gronden.
Er zou inderdaad wat varkensvet naar een firma zijn verzonden tijdens die eerste
oorlogsnacht. Aan het hoofd van die firma stond inderdaad een man van Duitse
nationaliteit. En de verscheping zou gebeurd zijn met medeweten van de beide
firmanten, die dagelijks miljoenen-transacties deden en blijkbaar ook nog tijd hadden
om zich met wat reuzel bezig te houden.
De zaak trok enorm de aandacht. Maar indien er mensen zijn geweest die hoopten
dat een dergelijk proces tot antisemitisme zou leiden of tot nog groter verwijdering
tussen beide eilanden, dan zijn ze in ieder geval bedrogen uitgekomen. Noch het een,
noch het ander gebeurde.
De beide broers konden veeleer op de steun en sympathie van hun medeburgers
rekenen, en niemand stak een vinger uit naar vuile joden die zelfs nu niet schroomden
met de vijand zaken te doen. Integendeel, de waarderende sympathie voor beide
broers was groot op een eiland dat in het verleden voor een belangrijk deel had geleefd
van smokkel en zich zeker niet zou opwinden over een handeltje met een vijand die
nog niemand ooit gezien had.
Het kon er bij mij allemaal niet goed in. Evenmin werd me geheel duidelijk waarom
men een vervolging instelde tegen de reserve-kapi-
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tein Meyboom, enthousiast promotor van het Vrijwilligerskorps Curaçao, die ook
omstreeks de overval van de Duitsers een paar autoonderdelen zou hebben besteld
bij een Duitse firma in Venezuela. Vooral echter het Curiël-proces, spectaculair als
het was, trok mijn aandacht, en tot de huidige dag beschouw ik het als een dieptepunt
in de ‘histoire contemporaine’ van Curaçao.
Het Curiël-proces bracht me met dr. Desertine, die het proces in eerste aanleg
leidde, naar het eiland Aruba. We reisden samen. We sliepen in het guest house van
de Arend Olie Maatschappij en we gingen samen een borreltje drinken bij de
oudst-aanwezend marineofficier, die, voordat hij in actieve dienst werd opgeroepen,
kapitein bij de Curaçaose Scheepvaart Maatschappij was geweest.
Tijdens dat bezoek kwamen enkele jonge officieren een praatje maken. Een hunner
vertelde een vreemd verhaal. Hij was betrokken geweest bij een onderzoek naar een
aanslag op een schutter, een Arubaanse soldaat, die achter het radiotelegrafiestation
in Oranjestad vlak bij de kust 's nachts op wacht stond. Volgens die Arubaanse jongen
kwam er onverhoeds een in een grijs pak geklede man uit het donker opdoemen die,
voordat de jongen nog iets had kunnen vragen, het vuur opende. De schutter, in de
knie getroffen, kroop naar een bosje en schoot twee keer terug op de inmiddels
verdwenen sluipmoordenaar. Daarna verloor hij het bewustzijn en hij werd 's morgens
gevonden. De jongen bleef in leven. Hij verloor een deel van een been en moest met
een overblijvend stompje voor de rest van zijn dagen maar zien hoe hij er komen
zou.
Tot verontwaardiging van de marineofficier trokken de politieautoriteiten het hele
verhaal in twijfel. Zij meenden dat de jongen zich met zijn geweer verwond had, al
of niet opzettelijk. Maar de marineman was ervan overtuigd dat hij zich nooit op die
wijze had kúnnen verwonden.
Ik heb die jongen opgezocht. Ik heb zijn verhaal aangehoord. Ik heb zijn
biechtvader gesproken. Ik heb allerlei andere informaties ingewonnen en kreeg de
overtuiging dat het verhaal van de schutter van a tot z waar was. Dat er werkelijk
een man was opgedoken uit het niets, al dan niet gekleed in een grijs pak, en dat mijn
schutter waarschijnlijk niet de enige was die zo'n grijs geklede man gezien had.
In korte tijd ving ik allerlei geruchten op die me het gevoel gaven

J. van de Walle, Beneden de wind

131
dat op Aruba, sterker nog dan op Curaçao, een soort ondergrondse beweging werkte.
Dat inderdaad wel eens gegevens werden doorgespeeld aan lieden die 's nachts het
eiland bezochten.
De schepen in de haven van Aruba waren niet alleen geladen met olie maar ook
met vliegtuigen, kanonnen en ander oorlogsmaterieel bestemd voor Rusland en het
zich ontplooiend front in Afrika. Die haven vormde op de lange route naar het hoge
noorden of naar de Middellandse-Zeekust een knooppunt van de allergrootste
betekenis. Zeelieden bedronken zich misschien uit angst in de kroegen van San
Nicolas, het kleine stadje nabij de haven en de oliefabrieken, alvorens de oversteek
te beginnen. We wisten uit allerlei aanwijzingen dat vlak voor de haven Duitse
duikboten lagen. Zelfs was een van die boten gewoon overdag in de Paardenbaai aan
de oppervlakte gekomen. De Duitse matrozen liepen ‘unverfroren’ aan dek en de
mensen konden het schip dat in moeilijkheden verkeerde enige tijd zien zonder dat
iemand in staat was tegenweer te bieden. De gevechten in Afrika waren in volle gang.
De Italianen hadden hun laatste sterkten in Ethiopië moeten opgeven. De slag om
de beheersing van de Atlantische Oceaan was losgebarsten, en Amerika werd door
de oorlog in de Pacific in ons deel van de wereld tijdelijk buitenspel gesteld.
We waren verwikkeld in een keiharde oorlog waarin ‘hard cash’ een reusachtige
rol speelde. Indien er van spionage sprake was, dacht ik, dan moest je vooral niet
letten op mensen die misschien vroeger wel eens de ‘leider’ aller Duitsers een groot
man hadden gevonden, maar op jongens die veel te veel centen hadden voor hun
doen en veel in kroegen kwamen, kelners, bedienden of knulletjes van niks, de
mislukkelingen van het heel kleine groepje dat zich blijvend kon vestigen en
handhaven op het eiland, de Arubanen, ook de zogenaamde blanke Arubanen, niet
meegerekend. Het moesten mensen zijn die uiterlijk tot het ‘Herrenras’ behoorden,
zodat ze met de zeelui op voet van gelijkheid konden omgaan. Want ook dezen
voelden, al bestreden ze op hun manier een door rassenwaan bezeten vijand, zich
leden van het ‘Herrenras’ en zouden zeker geen vertrouwelijke gesprekken voeren
met mensen van andere huidkleur. Die overwegingen en het feit dat op Aruba niets
onopgemerkt blijft voor de scherpe ogen van Arubanen, leidden tot twee mannen
die best volstrekt onschuldig kunnen zijn geweest. Maar ze hadden in vroeger
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jaren in een zuivelbedrijf gewerkt, en het woord zuivel zou een rol gaan spelen, dank
zij een oud-marinier die, na de dienst te hebben verlaten, een uitstekend geslaagd
levensmiddelenbedrijf opzette dat tot grote bloei kwam. Die intelligente man sloeg
voor de tiende mei 1940 links en rechts voorraden in waarmee hij het eiland grote
diensten bewees. Zo kocht hij in een van de nabije republieken, in Santo Domingo,
op grote schaal verduurzaamde melk voor een bijzonder goede prijs in.
‘Ik deed,’ vertelde hij, ‘reuzenzaken. Net toen ik naar Aruba wilde terugkeren
werd ik nog 's op kantoor geroepen, en daar stond een stel Duitsers dat me van harte
feliciteerde met m'n zaken en me nog veel betere zaken in het vooruitzicht stelde,
als ik de volgende keer een paar paspoorten van Aruba zou meenemen. “Iemand als
u,” zeiden ze, “kan dat gemakkelijk versieren, en bovendien is 't voor een goed doel,
want we zouden een paar joden willen helpen die zonder papieren zitten, zie je.”’
De kleine man, geschoold in de marine, liet de melk de melk en gapte geen
paspoorten op het kantoor van de burgerlijke stand. Hij vertelde me zijn verhaal
omdat hij het ergens kwijt wilde en omdat het hem al lang dwars zat, zei hij.
‘Je weet niet wie je vertrouwen moet op Aruba,’ zuchtte hij.
‘Je hoort van alles. Laatst vertelde een kennis me dat hij op een eenzaam plekje
op Bonaire vlak voor zijn ogen een reusachtige duikboot boven had zien komen die
na een poosje een stuk of wat kleinere onderzeeërs van brandstof voorzag. Je weet
niet meer wat je geloven moet. Ze zeggen,’ ging hij verder, ‘dat een vent in een grijs
pak met een lucifertje zat te knoeien onder een Amerikaans vliegtuig. Ze zullen wel
spoken zien, maar op de Noord is iemand doodgereden door een auto. Tot vier keer
toe is die auto over die vent heengeraasd. Waarom?’
Ik woonde toen enkele dagen in een bungalow in San Nicolas. Op een nacht werd
ik wakker door het hardnekkig blaffen van een keffertje dat voor mijn raam heen en
weer rende. Het was een heldere nacht. Voor het huis strekte zich een kale vlakte
uit. Een soort maanlandschap zoals je wel meer ziet op die eilanden. Ik gluurde door
een spleet van de ‘shutters’ naar die rothond en toen zag ik een in grijs pak geklede
gedaante naar het raam lopen.
Ik deed mijn deur op slot. Er gebeurde niets. Misschien was het al-
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leen verbeelding geweest. Een zinsbegoocheling van mij en die keffende hond. Maar
het moet toch wel een mens geweest zijn van vlees en bloed die langzaam de knop
van de deur omdraaide en met de knie tegen het hout van de deur stootte. Daarna
werd het doodstil. Enkele uren later brak de dag aan.
Iedereen kan voor mijn deur gestaan hebben. Een nachtwaker, een agent van politie
in burgerkleding, een verdwaalde vent op zoek naar een hoertje, iedereen.
Maar niet iedereen heeft op mijn Arubaanse schutter geschoten die achter het
telegraafbureau op wacht stond. Ik hoop dat die jongen nog leeft, en ik zou op een
of andere manier een teken willen geven waaruit hem duidelijk zou worden dat er
tenminste iemand was, die zijn verhaal oprecht geloofd heeft.
In die dagen schreef ik de krant vol met verslagen van de opwindende Curiël-zaak,
die én op Aruba én op Curaçao in het middelpunt van de belangstelling stond. Maar
over mijn vermoedens, de werkelijke onrust die me vervulde, schreef ik niets. Ik
vertelde wel aan dr. Kasteel, inmiddels gouverneur van Curaçao geworden, over
mijn vage angst dat er vooral op Aruba iets niet in orde was.
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Nacht en dag op Curaçao
Al kort na het vertrek van Gielliam J.J. Wouters maakte ik kennis met zijn opvolger
dr. Piet A. Kasteel. Er ontstond tussen ons een hartelijke verhouding, die nog veel
hartelijker werd toen ik hem in staat stelde (alsjeblieft zonder naamvermelding) een
stuk in de krant te schrijven over...Maarten Luther en het katholicisme. De een of
andere dominee had een ingezonden stuk geschreven over de noodzaak ook op
Curaçao een Lutherdag te vieren. Niemand reageerde, behalve de katholieke
gouverneur, die me vroeg 's avonds even langs te komen.
Nu is het geen alledaagse gebeurtenis wanneer een eenvoudige ‘koerantier’ door
de gouverneur aller Antillen wordt uitgenodigd voor een informeel kopje thee. Ik
trok een vers overhemd aan, ik meldde me bij de wacht, ik beklom de stoep, ik werd
allerhartelijkst ontvangen en was al een kwartier later verdiept in een ingewikkeld
theologisch gesprek. Het werd in de hoge kamer waarin we zaten vroeg donker.
Kasteel was gekleed in een ruim zittend uniform dat hem het uiterlijk gaf van een
‘displaced person’. Want als iemand géén militair was dan Piet Kasteel, die, meende
ik, graag onmiddellijk zijn baan zou hebben opgegeven om koerantier te worden of
schrijver van polemische artikelen over theologische onderwerpen.
Als parlementair-overzichtschrijver van De Maasbode had hij een goede naam.
In Londen sloot hij met de zeer reformatorische heer Gerbrandy (tijdens een oorlog
schijnt men zelfs in Nederlandse kringen in staat godsdienstige verschillen, zij het
tijdelijk, te vergeten) vriendschap. Toen Wouters zo snel mogelijk plaats moest
maken voor een opvolger, stond Gerbrandy voor een moeilijke keuze, en onorthodox
als hij tijdens de oorlog was, besloot hij niet te kiezen uit het nog beschikbare arsenaal
van partijloze, deugdzame heren in dienst van Sint-Bureaucratius, maar uit politiek
geëngageerde nieuwkomers in Londen.
Hoewel dr. Kasteel voor een bestuurlijke functie alle ‘background’ miste, werd
hij benoemd, en daarmee aanvaardde hij de moeilijke opdracht om het door
Amerikaanse troepen bezette Curaçao voor het koninkrijk te behouden. Bovendien
was men met de Chinese rege-
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ring ten gevolge van het ‘Chinezenconflict’ tijdens de zeeliedenstaking in
moeilijkheden geraakt, zodat de internationale positie van dit splintertje van een
inmiddels grotendeels verslagen koninkrijk bepaald niet gemakkelijk was. De
politicologische kennis, vergaard op verschillende universiteiten, moet Kasteel in
die moeilijke jaren bijzonder van pas zijn gekomen.
Na een reeks van militair geschoolde landvoogden was hij de eerste die voor zover
ik weet nooit een militaire rang bekleed had. Maar in ieder geval wist deze civiele
gouverneur Curaçao een blijvende bezetting door Amerikanen te besparen. Men
beloonde hem door hem te benoemen tot ambassadeur in, als ik het wel heb, Chili.
Hij werd daarmee wat oud-minister Luns, een politicus die het ambt van minister
bijna als een carrière beschouwde, nogal laatdunkend een ‘parachutist’ noemde. Dat
wil zeggen: een ambtenaar die niet, in analogie met de minister, de voorgeschreven
opleiding had genoten, niet ge-‘screend’ en niet ge-‘test’ was, maar die zo maar op
een verantwoordelijke buitenlandse post werd geplaatst.
Deze kleine, wat vurige en zeker emotionele man had zijn vrouw en gezin in
Nederland achtergelaten. Hij was naar Londen vertrokken en vestigde zich dan op
verzoek van de regering in de holle ambtswoning aan de monding van de
St.-Annabaai. Geen kleinigheid. Want in Londen bestonden ondanks luchtaanvallen
uiteraard mogelijkheden genoeg voor wie vertier zocht, en op Curaçao zat de eenzame
in zijn eenzame huis, bewaakt door eenzame mariniers, 's avonds op het terras naar
de zee te luisteren.
Die eenzaamheid werd nog gruwelijker door de zorgen die hij zich maakte over
zijn gezin, dat gemakkelijk door de vijand gegijzeld kon worden of bedreigd.
Drentelend door de zalen van zijn huis leefde hij het leven van een kluizenaar, al
was hij dan een wat erg nieuwsgierige kluizenaar.
Wanneer hij mensen uitnodigde, kreeg de ontvangst het karakter van een
staatsiebanket. Hij moest, dat meende hij althans, uiterst omzichtig te werk gaan bij
de keuze van zijn gasten, om te vermijden dat hij in die kleine gemeenschap iemand
op de tenen trapte. Ik kan me voorstellen dat Kasteel onder die omstandigheden op
de vreemdste uren van de avond een gehuwde maar nog kinderloze ‘koerantier’ als
ik was belde om te komen kouten, en dat kouten ging nooit over Antilliaanse
staatszaken maar bijna uitsluitend over
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dingen van de geest.
Toch liet hij me wel merken dat hij met aandacht en misschien met een zekere
bezorgdheid de uitvoerige verslagen van de Curiël-zaak had gelezen, een zaak, die
hij tenslotte als een erfenis, met vele andere erfenissen, van zijn voorganger had
overgenomen. Hij liet me eveneens merken dat hij me dankbaar was toen ik, dank
zij José Helburg, aan de Amerikanen had kunnen laten weten, dat jonge vrouwen
een zomerse dag aan dek van een U-boot hadden doorgebracht.
Hij wist evengoed als ik dat langzaam maar zeker het Amerikaanse net over de
Caraïbische wereld werd dichtgetrokken. Het hoofdkwartier van de Amerikanen was
in San Juan de Portorico gevestigd. Dit hoofdkwartier stond onder leiding van een
admiraal, die twee vervangers had met de titel van ‘rear admiral’, of zoals we met
een veel mooier woord zeggen ‘schout bij nacht’. Een van die schouten vestigde zich
op Curaçao. Een andere op Trinidad. Inmiddels was, zoals ik al eerder schreef, tussen
president Roosevelt en premier Churchill afgesproken dat de Amerikanen onder
andere op het eiland Trinidad voor de tijd van negenennegentig jaar een permanente
vlootbasis mochten bouwen, waaraan we dat onsterfelijke liedje ‘Rum and Coca
Cola’ danken.
Het voorlopig nog onzichtbare net der Amerikanen moet machthebbers op
gouvernementshuizen van eilanden als Jamaica en Trinidad, en de kleine
machthebbers van de Bahama's en Bermuda, van de Engelse Virgin Islands en de
eveneens Britse Leewards met zorg vervuld hebben, zij het met minder zorg dan dr.
Kasteel. Want de positie van Engeland was tenslotte een andere dan die van een
bereids verslagen land waarvan de premier, jonkheer De Geer, met hangende pootjes
via Portugal naar bezet gebied was teruggekeerd. In al die ‘casas grandes’, om met
Gilberto Freyre te spreken, zetelden mannen die zich regelmatig afvroegen of Amerika
na afloop van de oorlog uit het Caraïbisch gebied zou verdwijnen.
Ondertussen werd in Washington het grote politieke spel gespeeld met
Vichy-Frankrijk als inzet. In dat deel van Frankrijk nam de invloed van de Duitsers
hand over hand toe. In Engeland vormde zich een klein, fanatiek comité van Vrije
Fransen, dat in de maand januari 1942, een paar weken voor de aanval op de eilanden
Curaçao en Aruba, een merkwaardig avontuur begon, tot woede van
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Amerikaanse diplomaten.
Die Vrije Fransen bezetten de eilanden Saint Pierre en Miquelon, die in de nabijheid
van de Canadese kust en onder de rook van de toenmalige Britse kolonie
Newfoundland liggen. Dat wapenfeit had de wrevel kunnen opwekken van admiraal
Robert, bevelhebber van de niet onbelangrijke vloot- en luchtstrijdkrachten op het
eiland Martinique!
In dit wereldje, of beter in deze heksenketel, arriveerde vriend Kasteel. Ik weet
niet of hij speciale opdrachten had. Ik weet alleen dat hij een echte patriot was die
er niet aan dacht Curaçao of Aruba zonder slag of stoot uit te leveren aan de
Amerikanen, en die evenmin van plan was voetstoots toe te geven aan een volgens
hem al te grote voortvarendheid ten aanzien van politieke hervormingen op de eilanden
waarover hij als onderkoning was aangesteld. Als ik het goed heb was Kasteel in
zijn hart een behoudend man. Maar zijn behoudzucht kwam niet voort uit het geloof
dat al het vroegere beter was, maar uit een zekere mate van voorzichtigheid, die hem
tegenover iemand als Da Costa Gomez parten zou gaan spelen. Zijn voorzichtigheid
was gecombineerd met een zeer sterk gevoel voor morele waarden, gebaseerd op
een even hartstochtelijk als pieus geloof; waarden die in praktische toepassing op
een eiland als Curaçao kunnen voeren tot onvoorziene moeilijkheden, met even
onvoorziene gevolgen.
In grote lijnen bleek hij overigens een man die met beide benen op de grond stond.
Hij walgde van nieuwlichters-zonder-meer. Van mensen die ‘als wij de oorlog hebben
gewonnen’ eens een grote schoonmaak wilden gaan houden teneinde alle oude vormen
en gebruiken die in hun kraam niet te pas kwamen, uit de weg te ruimen.
Kasteel was bij voorbeeld conservatief genoeg om in de waarde van een gekozen
volksvertegenwoordiging te blijven geloven, in een aan de volksvertegenwoordiging
verantwoordelijke regering en zelfs in zo iets als het bijzonder onderwijs. Toen een
van mijn kennissen in die dagen hem eens toevoegde dat aan zulke malligheden als
het bijzonder onderwijs na de oorlog eindelijk eens een einde moest komen, zei hij
scherp: ‘U vergeet meneer dat in de concentratiekampen mensen het leven laten juist
om dat bijzonder onderwijs in stand te houden!’
Kasteel en Gomez, als ik het juist zie later tot op zekere hoogte te-
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genstanders al kwam die controverse niet altijd duidelijk aan de oppervlakte, waren
niet alleen geloofsgenoten, ze waren beiden mannen van grote eruditie. Wat religieuze
zaken betreft zullen ze vermoedelijk geen verschillend standpunt ingenomen hebben
in die dagen, maar over de macht en invloed, die konden worden toegekend aan
religieuze organisaties, ook op wereldlijk terrein, hebben ze misschien verschillend
gedacht. Dat kan tot tegenstellingen geleid hebben, culminerend in de weigering van
Kasteel Da Costa Gomez tot rechter te benoemen. Als politicus legde hij hem geen
strobreed in de weg; dat bleek uit Gomez' benoeming tot lid van de buitengewone
adviesraad in Londen, die zich zou bezighouden met tal van politieke vraagstukken
waarmee na de afloop van de oorlog het gehele rijk zou worden geconfronteerd.
Ik geloof - en meer dan een geloof is dit niet - dat de gouverneur wat huiverig
stond tegenover het toekomstbeeld dat Gomez, een kleine, toch eigenlijk onbelangrijke
griffier bij het hof van justitie, opriep als hij sprak over de aan Curaçao te verlenen
autonomie. Over dit onderwerp is door Kasteels dochter, veel later, een treffende
dissertatie geschreven, een boek dat men eigenlijk dient te lezen, na tevoren met
aandacht dat veel oudere proefschrift van Gomez nauwkeurig te hebben bestudeerd.
Onwillekeurig heb ik me nu tot enkele speculatieve beschouwingen laten verleiden.
De botsingen tussen Gomez en Kasteel, voor zover men van botsingen mag spreken,
heb ik niet persoonlijk meegemaakt, en daarom keer ik liever terug naar wat ik me
werkelijk herinner. Bij voorbeeld naar mijn Arubaanse schutter op wacht achter het
radiostation op Aruba, naar mijn indrukken van dat eiland, indrukken die ik de
kluizenaar van het gouvernementshuis toevertrouwde. Hij vond ze belangrijk genoeg
om me te vragen mijn verhaal nog eens te vertellen in aanwezigheid van een
Amerikaan die een uniform droeg zo volmaakt passend dat hij niet in huid maar in
uniform geboren leek. Die man, naar me later verteld werd de commandant aller
Amerikanen in de Caraïbische Zee, luisterde uiterst sceptisch en gaf ten slotte een
teken dat ik wel kon ophouden.
Hoe ver lijkt die tijd nu achter ons te liggen!
Op klaarlichte dag werd 's werelds grootste tanker, de ‘Odin’, nabij Curaçaos
westpunt in brand geschoten. Het was de tijd toen nabij de St.-Annabaai, recht
tegenover de kluis van Piet Kasteel, sche-
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pen zonken en de haven dreigden te versperren. Het was de tijd toen zeelieden zonder
enige bescherming de oversteek waagden van de Golfkust naar Curaçao, van Curaçao
naar Engeland of Petsamö, of langs de ‘wilde kust’ van Amerika naar Gibraltar
voeren, dat dank zij een dictator die zijn schuld aan het Derde Rijk met een ‘blauwe
divisie’ wilde afkopen, Brits is gebleven.
Weer denk ik aan de lange, donkere nachten die tussen zes en zeven uur zo
onverwacht en grimmig begonnen, om tegen half zes 's morgens even snel en
onwezenlijk te eindigen.
Als het Zuiderkruis machtig aan de hemel stond verleenden de silhouetten van ‘de
Drie Gebroeders’ (de heuvelketen achter Otrabanda), glimmend in het licht van maan
en sterren, als oriëntatiepunten hand- en spandiensten aan de vijand op zee.
De wrakke huisjes van ‘Fleur de Marie’, boven op de heuvelrand tegenover de
havenmond, waren in de inktzwarte nacht opgenomen. Het minste lichtpuntje, een
walmend olielampje voor een venster, een gloeiende sigaret zou, zo meende men,
een einde kunnen maken aan het leven van zeelieden.
De ‘eeuwige vlam’ waarmee men op de fabrieken overtollig gas verbrandde en
die een verschroeiende walm verspreidde, bleek niet eeuwig en werd gedoofd. De
tienduizenden lampen langs de gigantische kraaktorens eveneens. In het duister
raffineerden zwarte mannen bijna op de tast olie voor het Russische front.
De tankers lagen als donkere, logge vissen aan de pieren gemeerd. Noren en Denen,
Engelsen en Amerikanen zochten vertier in een verduisterde stad. Uit de vensters
van de hotelletjes aan de Prinsenstraat scheen een blauwachtig licht dat officieel
‘veilig’ werd genoemd. Achter de gesloten ‘shutters’ klonk het gebral van zeelui,
soldaten en andere bezoekers, die hun keuze deden uit de Venezolaanse meisjes van
plezier die, slachtoffertjes van misplaatste zedelijkheidsopvattingen, hun bedrijf niet
op zachte bedden uitoefenden maar met de klantjes in grote open auto's naar de
Curaçaose vuilnisbelt ‘Marie Pompoen’ vertrokken, waar op de keiharde koraalrots
geslachtsverkeer was toegestaan.
Ik denk terug aan de tijd waarin zeelieden en soldaten in vele landen tot ware
helden werden uitgeroepen. Helden die men op Curaçao het walhalla van de
vuilnisbelt gunde, de zakelijkheid van een Venezolaans huismoedertje dat op haar
manier een graantje meepik-
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te van de oorlogswelvaart, de roes van de goedkope rum, de troost van de kapitein
van het Leger des Heils en z'n mager vrouwtje of van Pater Möhlmann. Hij was
schrijver van enkele sociaal bewogen, onvergetelijke verhalen die in De Stoep
gepubliceerd werden en tevens de altijd ploeterende aalmoezenier van het Katholiek
Zeemanshuis. Midden in het zeeliedenconflict had hij gestaan en reeds toen gedroomd
van een geheel ander Curaçao, een Curaçao van sociale rechtvaardigheid.
De burgerwachter die ik was had met zijn kameraden de handen vol aan de helden
van de zee. Dronkenschap of ontucht op een vuilnisbelt raakten onze koude kleren
niet. Wij voerden alleen en uitsluitend een nachtelijke oorlog tegen licht en waren
vastbesloten op het eerste het beste lichtsignaal te schieten. Dat schieten leerden we
van de militaire politie op zondagmorgen op de schietbaan bij het vliegveld Hato.
Zo waren we dan, uitgerust met geweer, pistool en klewang, lichtbestrijders geworden,
speurend naar een onverlaat die het waagde, na zich met een vrouw bevredigd te
hebben, een sigaretje op te steken.
Nachtelijk Curaçao. Soms liepen we door de stille straatjes van het geheimzinnig
stadskwartier Otrabanda. Je hoorde geen enkel geluid uit de huisjes. De luiken zaten
overal potdicht. Op straat was geen sterveling te zien, uitgezonderd een enkele keer
een pikzwart hoertje, gekleed in een japonnetje van organdie, dat wel op een
verdwaalde balletdanseres leek in een verbazingwekkend decor.
Achter de gesloten luiken sliepen de mensen hun onrustige slaap. Hoe broeiend
heet moet het zijn geweest in die kleine donkere huizen, en welke dromen moeten
er door het hoofd van de mensen gespookt hebben, die wisten dat in de onmiddellijke
nabijheid van het eiland de dood keer op keer toesloeg. Keer op keer. Dag en nacht.
De stemming in de ‘roomzoete straatjes’ van Debrots Mijn Zuster de Negerin
maakte je onwillekeurig ontvankelijk voor geestverschijningen. Je bespeurde soms
in je maat die met je meewandelde, het geweer losjes over de schouder, de angst
voor de leegte en de stilte, een leegte die niet leeg was, een stilte vol zacht geluid.
Menig schot hebben schutters gelost op lichtgevende spoken die uit de graven van
Blein opstegen, de oude Portugees-joodse begraafplaats, op vurige paarden, op
donkere gestalten van geketende mannen die klagend en vloekend door de cunucu
kropen, of op bezoek
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gingen in het fort Amsterdam, als geesten uit een ver verleden.
In die nachten werd het me duidelijk dat de geschiedenis van het eiland geen dode
zaak is, verstard in de letters van boeken of verborgen in het stoffige archief, maar
levende werkelijkheid, zich manifesterend tijdens die stille nachten in
geestverschijningen, in tragische klachten of in het geluid van kettingen die over de
grond gesleept werden. Mijn kameraden die al te vlug de trekker overhaalden, schoten
niet op bestaande vijanden, maar op een ongeschreven, onverwerkt verleden dat in
het holst van de nacht tot leven kwam.
O, de geheimzinnige nachten van Curaçao, de lege straten, de ontzaglijke duisternis,
het verre gejammer van de een of andere zeeman die in de goot lag te rollen, en de
martiale stappen waarmee mijn vriend Rubineck in zijn met spijkers beslagen
schoenen door de doodstille straten kloste, als wilde hij met dat geluid de geesten
verjagen die van Bergen Belsen of Auschwitz naar Curaçao vlogen. Want ook die
geesten hadden ons bereikt op een gloedheldere middag. Toen plotseling de winkels
in de Herenstraat gesloten werden.
Op zeventien december 1942 maakten de Verenigde Naties het begin van de
jodenslachting bekend. Drie dagen later sloten de kantoren en winkels in de
Herenstraat hun deuren. De pakhuizen gingen dicht. Het personeel verliet bedremmeld
de winkels. De straat was in korte tijd uitgestorven. Feetchi Moron vroeg me hem
te vergezellen en leende me een hoed uit de winkel. We gingen naar de synagoge in
de Madurostraat. Duitse en Portugese joden stroomden toe. Met Kasteel was ik
misschien de enige onbesnedene. Ik zat in de nabijheid van Eduard Elias, die heel
bleek was. De naar gestalte zo kleine rabbijn Cardoze beklom de preekstoel. Door
de kerk klonken oude liederen en gebeden. Velen konden hun tranen niet bedwingen.
Ook Elias niet. Denkend aan mensen in Amsterdam, Den Haag, Parijs of Warschau.
Evenals de dagen, bleven de nachten onuitwisbaar in mijn geheugen. Tegenover
de ‘Dempel’, in een oud huis, belegden de Poolse joden van het eiland op die avond
een bijeenkomst. Toevallig liep ik langs. Door de vensters klonk een droefgeestig,
hartverscheurend gezang. De deur van het huis was gesloten, evenals het hek dat
toegang gaf tot de hoge trap, en voor de spijlen van dat hek stonden roerloos groepjes
zwarte mannen naar die liederen te luisteren, terwijl hun donkere gezichten het leed
weerspiegelden dat tastbaar tot
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hen kwam uit die kleine kerk.
Ik kan me voorstellen dat een man als Kasteel, redacteur van een dagblad in het
kleine Holland, maar plotseling belast met een verantwoordelijkheid die hij nooit
eerder gekend had, 's nachts moeilijk kon slapen, denkend aan Holland en aan de
mensen die hij had achtergelaten. Op een nacht holde hij overspannen naar buiten
om het zwijgen op te leggen aan een stel dronken soldaten dat aan de waterkant stond
te schreeuwen en te lallen. Ze moeten vanuit de verte die kleine man hebben zien
aankomen, een heertje gekleed in een kamerjas. En even moet achter die benevelde
ogen een duivels lichtje geglommen hebben voordat ze hem in het water smeten.
Nooit is Curaçao in een zo diepe duisternis gehuld geweest als op de avond van
de totale maaneclips. Ik herinner me die avond zo goed, omdat ik toen als
plaatsvervanger van Eduard Elias voor de Curom-microfoon een praatje moest houden
over de buitenlandse politiek. De studio was in een van de kazematten van het
Waterfort gevestigd. Je kwam binnen door een met zwarte gordijnen afgesloten
lichtsluis. In de studio was het ongelooflijk heet en de ruimte was bovendien overmatig
verlicht, zodat je ogen pijn deden, gewend als ze waren aan het duister van de straat.
Het was erg moeilijk om via de ‘sluis’, met het licht van de studio nog in je oogballen,
buiten in het pikdonker de weg te vinden. Tastend langs de muren lukte het me de
uitgang van het fort te bereiken. Eenmaal buiten het fort liep ik maar op goed geluk
verder, schuifelend met mijn voeten langs de straat, in de hoop dat ik op het asfalt
bleef. Maar dat lukte niet, en het duurde niet lang of ik liep in zee.
Mochten de nachten dan al vreemd zijn, de dagen waren dat niet minder. Op weg
naar huis, wandelend door de nauwe steegjes van Otrabanda, kwam ik in een oploop
terecht. In een van de huisjes stond een vrouw te schreeuwen. Nieuwsgierigen keken
naar binnen. Maar niemand deed iets. Op tafel stond een apothekersflesje en op het
etiket van dat flesje had iemand het woord ‘torpedo’ geschreven. Het simpele flesje
met dat gevaarlijke woord verwekte een enorme opschudding. Men durfde het niet
weg te nemen, laat staan de inhoud in de gootsteen te gieten. Ik ging dus maar naar
binnen en verrichtte deze eenvoudige handelingen, tot dankbaarheid van de vrouw
en tot teleurstelling van de omstanders. Nooit heb ik de magie van het woord sterker
ervaren dan toen en tegelijk beseft hoeveel
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misbruik kwaadwillende lieden van de taal kunnen maken.
Toen de slag om de heerschappij op de Atlantische Oceaan een hoogtepunt naderde
verliet ik Curaçao. Naar ik dacht voorgoed. Een jaar later reisde ik van New York
naar Miami met de Silver Air Lines. In die dagen moest je je melden bij de een of
andere Amerikaanse veiligheidsdienst. Ik gaf mijn paspoort aan een militair, die me
met een beweging van zijn duim naar een bank verwees. Hij verdween maar keerde
snel terug en bracht me, veel vriendelijker nu, naar een kleine kamer, waar een rustige
man in burger met mijn paspoort in zijn hand aan tafel zat. Hij bood me een sigaret
aan en vroeg of ik op Curaçao gewoond had. Ik knikte.
Hij keek me aan en zei: ‘Uw naam kennen we. We spreken nog dikwijls over de
zaak van 't melkspoor. U heeft ons toen een dienst bewezen.’
Hij gaf me het paspoort terug, en ik dacht aan de kruidenier die het verdomde
goedkope melk in te slaan, aan een jongen die levenslang een been moest missen,
aan een gouverneur die mijn angsten deelde en aan een officier, gekleed in een
uniform dat hem paste als een huid.
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Een profeet in de Vieux Doelen
Hoewel aan mijn jeugd op Curaçao een einde was gekomen bleef ik mijn jeugdliefde,
om het zo te noemen, levenslang trouw, en van tijd tot tijd maakte ik reizen naar het
eiland, die er nieuwe impulsen aan verleenden. Na een viertal jaren in Suriname
vestigde ik me in Nederland, en door mijn journalistieke arbeid bleef ik in voortdurend
contact met vele Antillianen en Surinamers. Ik volgde, zij het op een afstand, de
politieke ontwikkelingen in die landen op de voet en raakte tevens als verslaggever
betrokken bij de zich over het verloop van jaren uitstrekkende conferenties,
besprekingen en kamerdebatten. Deze hadden ten doel zin en inhoud te verlenen aan
de befaamde redevoering die de koningin op zeven december 1942 in Londen had
uitgesproken. Toen immers werd een ronde-tafelconferentie in het vooruitzicht gesteld
waar Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen zouden
trachten in alle vriendschap en onderling vertrouwen, een, om een Gomistische term
te gebruiken, ‘nieuwe rechtsorde’ op te bouwen.
Onmiddellijk na mijn terugkeer in Nederland besloot ik Cola Debrot op te zoeken,
die toen gehuwd was met die frêle Amerikaanse danseres Estelle Reed en als arts
werkzaam in een Amsterdamse volksbuurt. Hij woonde in een benedenhuis aan de
Admiraal de Ruyterweg waar hij ook zijn praktijk uitoefende. Natuurlijk hoopte ik
hem gelukkig te maken met het laatste nieuws van Curaçao, maar zoals velen was
hij nog té diep onder de indruk van de oorlog in Nederland om zich al sterk te kunnen
interesseren voor zijn geboorteland. Hij vertelde allerlei verhalen over de ellende
van de oorlogsjaren en over zijn vrees dat toen de nazi's met de joden hadden
afgerekend, ze in hun volledige waanzin de schennende handen zouden uitslaan naar
andere mensen door wier aderen misschien een druppeltje ‘onzuiver’ bloed vloeide.
Cola, die in het begin van de oorlog samen met enkele vrienden het tijdschrift
Criterium had opgericht, was zich bewust van de in wezen revolutionaire inhoud
van zijn antiracistisch boekje Mijn Zuster de Negerin. Veel later, en sterker nog dan
in dit debuut, kwam zijn verbondenheid ook met het donkere volk van Curaçao tot
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uiting in het toneelstuk Bokaal aan de lippen, een reeks dialogen, die destijds in het
Nieuw Vlaams Tijdschrift werd gepubliceerd en die, als veel werk van Cola, ook in
leterkundige kringen te weinig aandacht trok.
Het was geen wonder dat Cola, artiest als weinigen en bovendien een man met
een brede visie, toen Nederland zich liet meeslepen in twee ‘politiële acties’ in Indië,
zijn handtekening zette onder een protest dat onder kunstenaars en intellectuelen
circuleerde.
Nadien ontmoette ik hem nog vele, vele malen in Den Haag, waar hij zelfs
gedurende enige tijd ‘gevolmachtigd minister’ is geweest, en op Curaçao. Dat
gevolmachtigd-ministerschap hing samen met een actie die op Curaçao was
voortgekomen uit het zich vernieuwend politiek klimaat.
De dagen van de Katholieke Volks Partij, waarbinnen Da Costa Gomez zo'n grote
rol speelde, waren geteld. In die partij, ten dele achter de schermen gesteund door
priesters van Nederlandsen huize, voltrok zich een scheiding der geesten. De vurige
Gomez droomde van een bijna onmiddellijk te veroveren autonomie, maar anderen
wilden voorzichtiger te werk gaan, een voorzichtigheid die de missie en sommige
figuren uit het openbare leven tot op zekere hoogte noodlottig werd.
Er was bovendien op het eiland al een tweede partij opgericht, die spoedig onder
leiding stond van een nog jonge man, Efrain Jonckheer. Zij noemde zich naar het
voorbeeld van de Venezolaanse progressieve partij, de ‘Acción Democratica’, de
‘Democratische Partij’. Die partij formuleerde een groot aantal eisen en verlangens
in een vooral sociaal gericht programma dat bij velen in goede aarde viel maar dat
anderen afschrok.
Efrain Jonckheer, die al spoedig de grote tegenspeler van ‘doktoor’ Da Costa
Gomez werd, was evenals Gomez afkomstig uit het eenvoudig volk. Hij was de zoon
van een Curaçaose vader, van beroep onderwijzer, en een Venezolaanse moeder. Hij
had zeker geen gemakkelijke jeugd gehad, gevormd als hij werd in het wat sobere
maar tegelijk trotse stadskwartier Otrabanda. Hij was niet, zoals men later in
Nederland wel eens trachtte te suggereren, een telg van de Curaçaose landadel, een
erfgenaam van vroegere slavenhoudende families, maar een man die op
geheimzinnige, bijna onnaspeurlijke wijze zijn wortels had in het gewone volk van
zijn eiland. Hij was een in-
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telligente jongeman, die zich slechts in één opzicht van zijn omgeving onderscheidde:
in zijn vurige wil om in het leven te slagen en werkelijk iets te bereiken voor de
mensen die zich achter zijn banier schaarden. Al spoedig waren dat er velen en onder
die velen waren er zeker die tot de allerarmste volksklasse hoorden en dus met
aandacht luisterden naar een jongeman die op puntige wijze over de noden van
gewone mensen sprak.
Toch was er nog geen sprake van een echte breuk tussen Gomez en Jonckheer.
Want toen de vraag naar voren kwam of men een man naar Nederland zou afvaardigen
om besprekingen te voeren ter voorbereiding van een meer definitief overleg tussen
moederland en rijksdelen, steunde Jonckheer de kandidatuur van Gomez. Gomez
was immers tijdens de oorlog als lid van de Buitengewone Raad van Advies in Londen
al het strijdperk van de hogere politiek binnengedrongen. Hij had aan het hoofd van
een Antilliaanse delegatie, samen met een groep Surinaamse politici koningin
Wilhelmina, die hij al in Londen leerde kennen, een petitie aangeboden waarin zowel
de Antillen als Suriname Hare Majesteit vroegen haar ministers te verzoeken niet
alleen hun volle aandacht aan het opstandige Indië te wijden maar ook eens te denken
aan Curaçao en Suriname. Twee landen die tijdens de oorlog ten slotte de laatste
resten van het verslagen rijk hadden gevormd en die altijd trouw geweest waren,
trouw in de beste zin van het woord!
Zo werd Gomez op twee april van het jaar 1947 ‘toegevoegd’ aan het toenmalige
ministerie van overzeese gebiedsdelen, dat onder leiding stond van mr. Jonkman.
Deze Jonkman, een fors gebouwd man met een buik vol progressieve ideeën, was
eens voorzitter geweest van een mini-parlementje in Nederlands-Indië dat zijn naam
van ‘Volksraad’ ontleende aan een ander mini-parlementje, de ‘Volksraad’ van
Zuid-Afrika. Gomez kwam niet naar Nederland als ‘vertegenwoordiger’ noch als
‘gevolmachtigd minister’, maar werd aangesteld als ambtenaar van een op het Plein
in Den Haag zetelend ministerie voor ‘overzeese gebiedsdelen’, een naam die een
verdacht ‘progressieve’ bijklank had aan de overzijde van het Plein, in de ‘Witte
Sociëteit’, waar men liever van ‘koloniën’ sprak.
De ‘toegevoegde ambtenaar’ moest ook werkruimte hebben, en deze werd gevonden
op de hoogste verdieping van een oud huurhuis in de Houtstraat vlak tegenover een
cabaretje waar de eerste naakt-
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danseressen van na de oorlog 's avonds de nog wat magere botten toonden aan een
publiek dat de gevolgen van hongerdagen en geldsanering alweer te boven kwam.
Op die zolder richtte Gomez zijn werk- en slaapkamer in. Er heerste daar een
weergaloze wanorde. De schrijftafel en de stoelen waren bedekt met honderden
boeken, papieren, brieven, kranten en brochures. Het verblijfje maakte meer de indruk
bewoond te zijn door een Zuidamerikaanse banneling dan door een aan een Nederlands
departement toegevoegd ambtenaar. Maar Gomez voelde zich in deze geïmproviseerde
omgeving, werkend aan een bureau dat naast z'n opklapbed stond, volmaakt thuis
en ontving behalve staatslieden, die de lange, hoge trap naar de zolder hijgend
beklommen, talloze Antilliaanse vrienden.
De kranten begonnen aan de wat opvallende man met donker haar, de kleine,
deftige baard, steeds gekleed in een stemmig pak, aandacht te besteden. Bovendien
was hij graag bereid Nederlandse persmensen te ontvangen, en zelfs hield hij in die
periode een rede voor de Haagse pers in het wat oudbakken maar stijlvolle zaaltje
van de Pulchri-studio waar je nog altijd de flauwe tabakslucht meende te ruiken uit
het rookgerei van al lang overleden schilders van de Haagse school. Bij die
gelegenheid sprak hij met een zeker ongeduld over het verschil in wat men toen
noemde de ‘human approach’ van de Antilliaan en de wijze waarop Nederlanders
allerlei zaken benaderden. Hij begon zich te ergeren aan het slakkegangetje waarin
de besprekingen voortsukkelden van voorbereidende en andere commissies zowel
op de Antillen als in Nederland. Hij ontdekte de mathematische en vooral budgettaire
benadering van problemen die in Nederland alweer gebruikelijk was en vertelde een
wat meesmuilende Haagse pers dat volgens hem in Zuid-Amerika de begroting wordt
toevertrouwd aan boekhouders maar dat parlementsleden zich gewoonlijk meer druk
maken over heldendaden die hun vaderen of die zij zelf tijdens de een of andere
revolutie hebben volbracht.
Het leek wel of Gomez met zijn charme, welwillendheid, beloften, overstelpende
vriendelijkheid en warme gastvrijheid sommige Nederlanders, van huis uit trots op
een nuchterheid waaronder soms een bevreemdende emotionaliteit schuil kan gaan,
verbijsterde. Maar in de loop van de tijd vond hij aansluiting bij een Utrechtse
hoogleraar, professor Kernkamp, die twintig lange jaren van zijn leven be-

J. van de Walle, Beneden de wind

148
steed had aan het bestuderen van koloniale en daarmee samenhangende vraagstukken.
Deze Utrechtse hoogleraar ging na een reeks opvolgers van Jonkman ten slotte het
departement van overzeese gebiedsdelen beheren. Het was inmiddels van naam
veranderd en heette nu ‘departement van uniezaken en overzeese rijksdelen’. Het
woordje ‘gebied’ van gebiedsdelen was uit het vocabularium verdwenen na vele
conferenties, die al in 1948 waren begonnen in de grandioze ‘Trêveszaal’, eens
beschilderd door leerlingen van Rubens. De ‘gebiedsdelen’ waren ‘rijksdelen’
geworden en Nederlands-Indië, gelukkig gemaakt met de soevereiniteitsoverdracht,
heette Indonesië. Alleen heel, heel ver weg bestond dan nog een Nederlands
Nieuw-Guinea, dat gemakshalve tot de rijksdelen werd gerekend.
Deze professor Kernkamp was een beminnelijke, naïeve man, die niets gemeen
had met de toonaangevende politici. Hij zag er geen been in in de Kamer tijdens een
verhit debat over het ‘recht van secessie’ uit te roepen: ‘In een krant las ik vanmorgen
dat ik een tijdbom onder het koninkrijk had gelegd. Ik ben in het algemeen geen
bommenlegger, maar in dit geval zou ik dan een tijdbom onder het koninkrijk zijn
gaan leggen. Toen ik minister werd, heb ik aan mijn kinderen gezegd: je moet er
maar op bedacht zijn, dat je vader binnenkort zal worden uitgemaakt voor schurk,
prul of landverrader en misschien wel alle drie tegelijk, maar dat moet je allemaal
niet geloven.’
Het zou veel te ver voeren om over die merkwaardige periode uit onze ‘histoire
contemporaine’ uitvoerig te berichten. Er zijn door bekwame mensen al boeken over
geschreven die verstoffen in bibliotheken of die je voor een prikje op de kop kunt
tikken bij De Slegte. Ze zullen straks wel de grondslag vormen voor geleerde
dissertaties over de na-oorlogse jaren van Nederland, de jaren van de dekolonisatie,
de jaren die nu door nog velen onverteerd zijn.
Maar wel wil ik herinneren aan de sfeer die toen in Den Haag heerste en die men
niet terugvindt in de dikke boeken. De Marshallhulp was op dreef gekomen, de
uitstalkasten van de winkels lagen weer vol goederen, al moest je die ten dele nog
op de bon kopen. Op dinsdag aten de mensen in de restaurants vis om vlees te sparen.
Er was een eigenaardige arbeidsvrede in Nederland, ontstaan door een nauwe
samenwerking tussen roomse en socialistische partijleiders onder de hoede van dr.
Willem Drees. Een ware luchtbrug was
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geslagen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Nederlandse
ministers, die al tijdens de oorlog zo nu en dan ‘de West’ hadden bezocht, begonnen
steeds vaker koers te zetten naar de verre eilanden en de witte stad Paramaribo, die
daar, tussen het groen verscholen, in de elleboog van de Surinamerivier lag te dromen.
Statenleden uit Suriname en de Antillen reisden voor het bijwonen van
ronde-tafelconferenties en andere besprekingen af en aan, en een zeer oud, nu reeds
lang verdwenen Haags hotel vormde het trefpunt bij uitstek.
De tapijten en lopers in dat hotel waren nooit vernieuwd in vele jaren. De saaie
gordijnen voor de hoge vensters waren verkleurd. De verf bladderde hier en daar in
de gangen. De kristallen lusters van weleer hadden een gele kleur gekregen. Er hing
in dat hotel een bedachtzame, ouderwetse, wat laat-biedermeierachtige sfeer, die nog
versterkt werd omdat het personeel voor ‘trouwe dienstbaarheid’ in de wieg scheen
gelegd. Maar de heren die men diende waren gasten uit de West. Een heel ander
soort heren dan in vroeger jaren de toon aangaf. Daar wandelde in de vanwege het
sleetse nóg deftiger geworden corridor de piraatachtige Chon Henny Eman uit Aruba,
op de voet gevolgd door zijn niet minder romantische zoon Chon A. Daar werd in
de oude salon plotseling een uitbundig feest aangericht door Alex Curiël, die zich
hier als een vis in het water voelde en schijnbaar (maar nooit geheel) zijn vernederend
avontuur in Aruba was vergeten. De kolonie van Antilliaanse studenten in Nederland
was dank zij een veel royaler beurzenstelsel belangrijk uitgebreid. Onder die jongelui
scholen begaafde pianisten en wiri-spelers, die niet schroomden, aangemoedigd door
hun gastheren, een echte Curaçaose wals in te zetten, waarvan de muren van het oude
hotel letterlijk beefden. Dan ging aan de kapstok in de corridor de enorme zwarte
Stetson schommelen die uitsluitend paste op het enorme hoofd van professor Beel,
de stille, bedachtzame politicus, die zijn roomse neus wel eens een enkele keer in
het zaaltje stak. Dat stonk ernstig naar Schotse whisky, die op geheimzinnige wijze,
in grote kratten of kartonnen dozen, de weg vond naar het geheimzinnige hotel.
Daar wandelde, enorm, indrukwekkend, ja majesteitelijk, ‘Jopie’ Pengel, zoals de
kranten hem tot zijn ergernis noemden, gesecondeerd door de stille Raymond Pos
uit Suriname, de man die aan het
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woord ‘zelfbeschikkingsrecht’ een diepere inhoud wilde verlenen.
Veel later stierf Pos op een eenzame post als Nederlands ambassadeur in het nog
volledig in opstand verkerende Cuba van Castro. Die functie was hem verschaft door
minister Luns, die op grond van het ‘Statuut’ de buitenlandse betrekkingen ook voor
Suriname regelde. Juist Cuba vond hij bijzonder geschikt voor een man met wie hij
debatten had gevoerd in een Newyorkse hotelkamer over het recht van secessie en
de waarde die men aan het zelfbeschikkingsrecht moet hechten, een woord dat men
ook terugvindt in het handvest van de Verenigde Naties.
Daar, in dat lang vergeten, nu in een bankgebouw veranderde hotel Vieux Doelen,
zag men politici van christelijken, socialistischen en katholieken huize ronddwalen.
Het waren deftige mannen in zwarte pakken die wat verdwaasd toekeken als over
het gebloemde tapijt reusachtige gestalten, de arm licht en gracieus over de schouder
van hun dame geslagen, de even opwindende als langdurige tumba dansten, waarbij
vlug voetenwerk het bij duizend stofzuigbeurten vergeten stof deed opdwarrelen!
Die sfeer moet op Gerretson, dichter, kroniekschrijver en parlementariër, een
onvergetelijke indruk hebben gemaakt. Zij inspireerde hem tot een meeslepende
redevoering in de Eerste Kamer over een geheimzinnige bijeenkomst waar, onder
Surinaamse druk, twee Nederlandse ministers, de heren Luns en Kernkamp, hadden
zitten praten met hun overzeese confraters over dat recht van secessie en het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Het recht van afscheiding nu was volgens het
bewogen betoog van Gerretson in de Eerste Kamer niet terug te vinden in het
staatsbestel van de Sovjet-Unie. Dat bond wel vele republieken samen, maar stuk
voor stuk zouden zij nooit het recht hebben om zo maar op een goede dag er uit te
stappen!
Naar die onvergetelijke toespraak heb ik zitten luisteren op de publieke tribune
met Cola Debrot, die na een Curaçaos intermezzo dat hem tot ‘Gomista’ had gemaakt,
gevolmachtigd minister was geworden in Den Haag. We werden geboeid door het
bijna bizarre betoog van de oude, wat dove professor, die bij iedere interruptie zijn
dooraderde hand om de oorschelp kromde, en daarna zonder te antwoorden zijn even
verrukkelijke als boeiende solotoneel voortzette. Hij liet zijn stuk spelen in het decor
van een groezelige hotelkamer in een Newyorkse achterbuurt, waar mannen als de
goede Kern-
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kamp, Luns, Gomez, Pos en anderen een poging ondernamen de eeuwige
samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Antillen te ondermijnen met het
magische woord secessie, afscheiding!
De zaal schaterde toen een communistische afgevaardigde de Shellprofessor, die
tijdens zijn toespraak en passant uit de doeken deed welke idealistische motieven de
Bataafse bewogen hadden om op Curaçao een oliefabriek te stichten, met een ‘kleine
nijvere’ vergeleek. Maar Kernkamp, nobel als hij was, werd door het betoog van
Gerretson zeker pijnlijk getroffen.
Nee, nooit, nooit zouden de banden geslaakt mogen worden tussen de drie in
broederschap en gelijkwaardigheid verbonden rijksdelen, die met dure eden hun wil
tot onderlinge bijstand nog eens duidelijk tot uitdrukking wilden brengen!
In de Hollandse dorpen werd de vlag uitgestoken als er soldaten terugkeerden uit
de Oost. En de vlag werd uitgestoken toen op 15 december 1954 door koningin
Juliana het Statuut bekrachtigd werd tijdens een plechtige zitting in de Ridderzaal.
Namens de Antillen werd dat staatsstuk ondertekend door Efrain Jonckheer, de man
die zes jaar eerder bij het begin van de besprekingen samen met zijn politieke vrienden
de zaal boos had verlaten. Maar in 1954 was Jonckheer met steun van de Bovenwinden
en Aruba de heerser van de ganse Antillen geworden, terwijl de kleine, wat mager
geworden Gomez op een der banken toekeek hoe zijn pientere tegenstander naar
voren trad om plechtig te bezegelen wat hem, Gomez, jarenlang, ja al in Amsterdam
toen hij zijn proefschrift schreef, voor ogen had gestaan. De zelfstandigheid van
Curaçao, een zelfstandigheid gebaseerd op algemeen kiesrecht, in samenwerking
met Nederland.
De bezwaren, al in de negentiende eeuw door sommige politici in Nederland
opgeworpen tegen de democratisering van een uit zeer verschillende en
ongelijkwaardige delen bestaand eilandenrijk, bleken zeer reële bezwaren. Ook al
had Gomez gepoogd ze weg te wuiven tijdens het schrijven van zijn grote werk over
het wetgevend orgaan van Curaçao. Hij kon toen niet vermoeden, dat hij eens zelf
het slachtoffer zou worden van een problematiek waarover hij zo luchthartig schreef.
Want Curaçao, de Antillen zoals we nu zeggen, kon, toen het kiesrecht, althans
voor mannen, algemeen werd, en later, toen zelfs een algemeen kiesrecht voor mannen
en vrouwen werd ingevoerd,
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slechts geregeerd worden door coalitie-regeringen. De samenstellende delen daarvan
waren afkomstig uit rivaliserende stadstaten, en men steunde, zowel in het geval
Gomez als in het nog veel langduriger geval Efrain Jonckheer, slechts op een
meerderheid van...één stem!
Onder zulke omstandigheden gaat het pad van de politicus niet over rozen. Maar
in de Vieux Doelen werd ook de laatste wol van het reeds versleten tapijt weggedanst
onder de voeten van opgewonden feestgangers.
Gedienstige mannen sjouwden zwoegend grote bladen met glazen whisky naar
binnen of verdeelden hapjes.
Ik herinner me nog duidelijk dat een van die in een groenverkleurde, duizendmaal
opgeperste rok geklede mannen me zuchtend toevoegde: ‘Hoe raken we ze kwijt
meneer, hoe raken we ze kwijt?’
Hij keek mismoedig naar de late gasten. En soms denk ik dat het Vieux Doelens,
om de meervouds-s te gebruiken die Chon Henny Eman steeds sissend achter het
woord Doelen voegde, stiekem een profeet in dienst genomen had!
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Dichter en onderkoning
Het moet nog vóór de plechtige bekrachtiging van het Statuut geweest zijn. Nog
voordat zich op de Antillen een bloedeloze revolutie voltrok. Nog voordat
hulpverleners, goeddoeners, bouwbazen en cultuurdragers onder het motto ‘onderlinge
bijstand’ het eiland gingen overstromen. In die dagen was het echt het eiland van
Gomez die in de Staten, als hij weer eens op zijn honk terugkeerde, grote
redevoeringen hield, even geduldig als bewonderend door vriend en tegenstander
aangehoord. In die dagen dan had Cola Debrot zich uit zijn Hollandse omgeving
losgescheurd en zich als dokter gevestigd in een donker huisje, vlak bij zee, aan de
‘Pietermaai’. In die dagen ook begon hij zich heftig te interesseren voor de Curaçaose
politiek. Als zijn patiënten hem daartoe de tijd gunden snelde hij naar een
Statenvergadering om op de publieke tribune te genieten van een of ander door
Gomez ontstoken vuurwerk, en daarbij verborg hij zijn waardering voor Gomez
bepaald niet.
Als ik het goed heb werd hij nooit door nationale hartstochten meegesleept maar
poogde hij objectief, haast wetenschappelijk, de ontwikkelingen te volgen, steeds
een zekere distantie bewarend, behalve tegenover Gomez. Want deze fascineerde
hem, zoals Boelie van Leeuwen, die andere grote Curaçaose schrijver, gefascineerd
werd door Gomez, veel later, toen Gomez de lakens uitdeelde in de eilandsraad, en
Boelie op het eilandskantoor een juridische functie vervulde.
Gomez werd als gevolmachtigd minister door Maikel Gorsira opgevolgd. Gorsira
had zich, na een harde jeugd, dank zij een uitmuntend verstand en ongewone
integriteit, opgewerkt van een kleine politiebeambte tot een man van allure,
voorbestemd hoge posten te bekleden. Zijn politieopleiding had hem de nodige zin
voor orde bijgebracht en toen hij als opvolger van Gomez zijn eilanden in de residentie
ging vertegenwoordigen nam hij geen genoegen met diens rommelige bovenkamer
in de Haagse Houtstraat. Hij richtte een sober kantoor in op het deftige Voorhout,
en betrok in een Haagse buitenwijk een nette ambtswoning.
Zowel kantoor als ambtswoning werden door Cola Debrot over-
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genomen toen deze, na in een door Gomez gevormd kabinet minister te zijn geweest,
op zijn beurt de belangen van zijn geboorteland in Den Haag ging behartigen.
Op dat stille, rustige kantoor heb ik hem dikwijls opgezocht. We gingen vaak een
kop koffie drinken in ‘De Posthoorn’, het Haagse artiestencafé schuin ertegenover,
maar omdat vele artiesten de gearriveerde schrijver kunstwerken wilden aansmeren
en ook omdat Cola aan astma leed en ‘De Posthoorn’ nogal rokerig was, namen onze
bezoeken aan dat café af en gingen we meestal naar de ouderwetse wachtkamer van
de ‘Hollandse IJzeren Spoorweg’. Cola hield van stationswachtkamers.
‘Je hebt daar,’ zei hij ‘het gevoel dat je ieder ogenblik naar een vreemd land kunt
vertrekken, en toch blijf je gewoon zitten. Dat vind ik zo prettig.’
Nauwlettend volgde hij de lokale politiek van Curaçao, die hem ten slotte dwong
als ‘gevolmachtigd minister’ af te treden. Was het kantoor van zo'n gevolmachtigde
de wachtkamer van een station? Cola bleef tot verbazing van zijn vrienden zitten.
Niet meer als minister maar als directeur van een kabinet, geleid door de joviale
‘Wem’ Lampe, die minister werd.
‘Wem’ en Cola braken met de leiders die zij eens volgden. Zonder twijfel heeft
Cola dat met goede bedoelingen gedaan, is hij lang en ernstig met zich zelf te rade
gegaan, heeft hij de moeilijke vraag onder ogen gezien wat beter voor zijn land zou
zijn: in Den Haag blijven of terugkeren naar Curaçao en zich opnieuw in de actieve
politiek werpen. In een tijd en in landen waarin men moeizaam een weg zoekt is
verandering van politieke vlag bepaald geen onbekend verschijnsel. Maar Gomez,
die toen al lang met zijn katholiek verleden gebroken had, heeft zich de houding van
zijn strijdmakker Debrot wel aangetrokken.
In Holland werd de politiek van de eilanden als een soort spel beschouwd, maar
ik wist al te goed dat vriendschappen in vijandschappen verkeerden en dat het spel,
de ‘dorpspolitiek van Curaçao’ zoals men minachtend wel zei, scherpe en
onbarmhartige kanten kende.
Cola Debrot, dat werd me eens duidelijk tijdens een vergadering in het
Tropeninstituut, dacht internationaal en voelde, misschien meer dan Gomez, de
samenhang tussen de eilanden die zijn geboorteland vormen, en de rest van de
Caraïbische wereld. Zijn grote kennis, zijn
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eruditie, zijn werelds optreden maakten hem meer dan wie ook geschikt voor
internationale besprekingen waaraan hij, de Antillen vertegenwoordigend, zij het als
lid van de Nederlandse delegaties, deelnam. Daaraan danken we zijn Geneefse
dagboekbladen, misschien het enige Nederlandse boek over internationale
bijeenkomsten van een diplomaat die tegelijk een begaafd prozaïst was.
Na vele jaren in Den Haag werd hij door koningin Juliana benoemd als haar
vertegenwoordiger op zijn eiland. Hij was de tweede op de Antillen zelf geboren
gouverneur. De benoeming van een Antilliaan op de hoogste post werd in Nederland
beschouwd als een brok progressieve politiek, een symptoom van de dekolonisatie
die zich aan het voltrekken was. De moeilijkheden echter die Cola vooral in het begin
moet hebben ondervonden, als oud-Gomista en later als medewerker van de Arubaan
Lampe, zullen niet gering zijn geweest. Het was immers zijn plicht om zich boven
de partijen te stellen en dus ook boven de regering-Jonckheer met welker instemming
hij tot gouverneur was benoemd!
Zo iets is lang niet eenvoudig in een kleine gemeenschap, en bovendien moest hij
óók zijn land beschermen tegen de greep van een progressief moederland dat op
grond van gemaakte afspraken zich met missionaire drift ging werpen op allerlei
ontwikkelingshulp en culturele bijstand. Een schier ononderbroken stroom experts
kwam naar zijn land, en de experts schreven rapporten over alles en nog wat dat goed
zou zijn voor de verre eilanden, waarmee Nederland zich zó verknocht voelde, dat
men - tot verbazing en verwarring van voorbijgangers op straat - jaar in, jaar uit de
vlag uitstak als weer eens in de decembermaand de afkondiging van het statuut werd
herdacht!
Zo werd die levendige, beweeglijke man, altijd bereid op de eerste de beste trein
te springen, opgesloten in een air-conditioned gebouw dat hij alleen maar via een
hoge stoep kon verlaten, een stoep geflankeerd door soldaten met het geweer aan de
schouder. Zo'n taak kan alleen volbracht worden door een man met singuliere gaven!
Die had hij. Maar hoe hem te kenschetsen?
Was hij een bestuurder? Of was hij, vóór alles, een dichter en verfijnd prozaïst?
Was deze Curaçaoënaar vertegenwoordiger van een koningin die slechts zelden
tijd heeft haar paleisje in het groene Soestdijk te ver-
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laten en een kijkje te nemen bij haar onderhorigen of was hij primair een ‘jiu di
Corsow’?
Was hij een staatsman of een denker?
Hij was dit alles tegelijk, medicus, staatsrechtsgeleerde, bestuurder, dichter en
bovenal charmeur, op weergaloze wijze beheerste hij het woord, het vreemde woord.
Want de taal die hij zo voortreffelijk gebruikte was, men vergete het niet, níét zijn
moedertaal!
Er bestaat van Debrots hand een onthullend stuk proza, geschreven kort voor de
rampzalige meimaand van het jaar 1969, de maand waarin de stad in de as gelegd
werd door opstandige arbeiders, die echter zeker niet Cola Debrot, indien hij op het
eiland aanwezig ware geweest, zoals bij revoltes gebruikelijk uit zijn paleisje zouden
hebben gesleurd. Het proza dat ik bedoel werd geschreven als een nawoord tot een
bundel opstellen, gedichten en medische beschouwingen van de arts Capriles, die in
de vorige eeuw enige kritische nota's over de erbarmelijke gezondheidstoestanden
op het eiland publiceerde, waardoor hij in zeker opzicht een ‘hervormer’ werd.
Debrot verdeelt in zijn nawoord de mensen die in een koloniale periode een rol
spelen, in ‘principiële hervormers’, al spoedig door de goegemeente voor raddraaier
uitgekreten, en ‘incidentele hervormers’, in hoofdzaak gerekruteerd uit ambtenaren
en beoefenaars van het vrije beroep die uit hoofde van hun werkzaamheden
specialistisch waren ingesteld. Zij streefden naar verbetering van educatieve, sociale,
economische en hygiënische toestanden.
In zijn nadagen als gouverneur heeft Debrot veel met deze ‘incidentele hervormers’
contact gehad. Ze liepen bij hem, om zo te zeggen, de deur plat. Ze belden elke dag
zijn adjudant op voor afspraken.
Als voorbeeld van een ‘principiële hervormer’ op kleine schaal noemt hij de
Curaçaose advocaat Chumaceiro, die in een brochure, verschenen in de tweede helft
van de negentiende eeuw, de spectaculaire vraag stelt: ‘Voert kiesrecht Curaçao tot
kannibalisme?’ Het is deze vraag die ook een andere ‘principiële hervormer’, Da
Costa Gomez, voortdurend heeft beziggehouden, maar zíjn naam wordt in het nawoord
van Debrot niet als ‘principieel hervormer’ genoemd!
In dat nawoord gaat Debrot dieper in op de tegenstelling tussen ‘vernieuwing’ en
‘verstarring’ tijdens de negentiende eeuw in Europa. Al schrijvende vereenzelvigt
hij het begrip rebellie met ‘vuur en brand’.
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Is het niet of in deze merkwaardige man, schrijver, bestuurder en zonder twijfel ook
zelf een ‘incidentele hervormer’, in deze ‘renaissancist’ bij uitstek, want hoveling
was hij als geen ander, toch de dichter overheerst, die, als vele dichters, het einde
van zijn kunstwerk bij voorbaat kent? In zijn geval: vuur en brand!
Laten wij terugkeren naar een gelukkig verleden. Toen kort na de oorlog Debrot
zijn weg naar het eiland terugvond, en als arts hulp bood aan gewone, arme mensen,
was het eiland van Gomez al in diepste wezen veranderd.
Vooral in de tweede helft van de wereldoorlog hadden de grote olieraffinaderijen
op Curaçao en Aruba een activiteit ontwikkeld die zich wellicht in de geschiedenis
nooit meer herhalen zal. Uit Madeira, Trinidad, Antigua, St.-Kitts, de Bovenwindse
eilanden en vooral uit Suriname waren honderden en honderden arbeiders
aangetrokken. Zij kwamen gewoonlijk zonder gezinsleden. Ze vonden onderdak in
geïmproviseerde arbeiderskampen die ze al spoedig verlieten om samen met een
vrouw van het eiland ergens in een krotje te gaan hokken waarop ze soms de woorden
schreven: ‘I am British.’
Deze honderden ‘gastarbeiders’, om een uitdrukking te gebruiken ontleend aan
het huichelachtig woordgebruik van de Nederlanders, verspreidden overal op het
eiland hun zaad, waardoor de bevolking op wanhopige wijze ging toenemen. Maar
dat baarde nog niemand zorgen, behalve misschien een enkele econoom of mensen
als dokter Engels, die in een zeer vroeg stadium waarschuwende woorden sprak
tijdens een bijeenkomst van het Wit-Gele Kruis. Dat Wit-Gele Kruis was een medische
instelling die, kort voor de oorlog opgericht, uitgroeide tot een van de grootste
volksverzorgende organisaties die men op de eilanden kende. In die kring sloot men
aan bij de mening van hen die, in een nog veel vroeger stadium, tijdens zittingen van
de kamer van koophandel hadden gewaarschuwd voor een bevolkingstoename die
op den duur, gezien de beperkte economische mogelijkheden, tot spanningen zou
leiden.
Al in de jaren vijftig, maar zeker in de jaren zestig, begonnen de oliebedrijven in
te krimpen, terwijl tegelijk het tijdperk van de automatisering aanbrak. Misschien
heeft men wel nergens op zo catastrofale wijze gevolgen van de automatisering
gevoeld als op Curaçao en Aruba. Een automatisering waartegen men praktisch
weerloos stond en die niet verzacht kon worden door krachtig optreden van
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vakbonden en andere sociale organisaties.
Toen Cola Debrot eenmaal gouverneur was stond hij tegenover deze moeilijkheden
schier alleen. In de jaren zestig bezocht ik het eiland weer. Ik logeerde in hotel
‘Intercontinental’. 's Avonds at ik in de donkere eetzaal met de verouderde, vermoeide
Gomez, die niet naliet een paar bittere woorden te zeggen over de gouverneur aller
Antillen.
Na het diner bezocht ik de gouverneur. Van het hotel wandelde ik naar het grote
huis. Een marinier, gekleed in zijn bijna historische kostuum, opende de reusachtige
deur. Estelle en Cola kwamen me vriendelijk tegemoet en brachten me naar een
kleine, wat intieme kamer. Al door de wijze waarop ze me verwelkomden bewezen
deze twee bijzondere mensen hun weerstand tegen de omgeving waarin ze door het
lot geplaatst waren. De gouverneur Cola was precies dezelfde eenvoudige, hartelijke
man die hij als gevolmachtigd minister, als directeur van een kabinet, als dokter in
Amsterdam-West of als medicus op Curaçao was geweest.
Een marinier, levensgroot en wat onhandig, zette een verfrissing op tafel. Ergens
in dat grote huis sloeg een klok acht uur. Op weg naar Curaçao had ik een boekje
gelezen van Richard Hülsenbeck, de Duitse schrijver - later is hij in New York
psychiater geworden - die in zijn jeugd met Hugo Ball, Tristan Tzara, Emmy Hennings
en anderen het cabaret ‘Voltaire’ in Zürich oprichtte in het Hollandse café ‘De Meierij’
waarvan Jan Ephraim de baas was. Zijn naam deed me, wellicht ten onrechte, aan
Westindië denken, te meer omdat Ball in zijn dagboek schrijft, dat deze Ephraim
‘sich vor Zeiten bei afrikanischen Kulturen des längeren aufgehalten und als
belehrende und belebende Primadonna mit um die Aufführung wärmstens bemüht
war’. Ons gesprek ging spoedig over het dadaïsme.
Ik herinner me dat urenlange gesprek, omdat de schrijver en kunstenaar die Cola
was en bleef, ook als regent, zich méér dan ooit blootgaf. Jeugdherinneringen kwamen
bij hem boven. Herinneringen aan Utrecht, waar hij na zijn juridische opleiding voor
medicus studeerde. Zijn vader eiste, in Cola de toekomstige hoge ambtenaar
vermoedend, dat hij rechtskundige zou worden. Cola koos ten slotte medicijnen
omdat, zoals hij me vertelde, de mens en de menselijke kwalen hem meer dan
juridische vraagstukken boeiden, hoe mense-
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lijk deze ook mogen zijn. In Utrecht organiseerde hij een avond voor de Duitse
schilder en dichter Kurt Schwitters, de man van de Merz-Bau. Na afloop bracht hij
Schwitters naar diens hotel. Ze liepen langs een ouderwetse sigarenwinkel en voor
die winkel stond een houten Indiaan met bijl en al.
‘Kijk,’ zei Schwitters ‘dat is dada!’
De avond ging pratend snel voorbij. De marinier die ons zo nu en dan een Coca
Cola bracht, trok zich terug. Wij waren ons niet bewust dat enkele uren later de dag
zou aanbreken. Het was of we het grote, stille gouverneurshuis waren ontvlucht en
op een vertrekkende trein gesprongen. Eindelijk namen we afscheid. Het hek van
het fort Amsterdam was gesloten. Ik meldde me bij de wacht aan de zijkant van het
gouvernementshuis. De wachtmeester, een grote, wantrouwige man, wilde niet
geloven dat ik zo juist van de gouverneur afscheid had genomen en overwoog mijn
arrestatie. Een jongeman keek bedenkelijk en ging in een andere kamer telefoneren.
Na lang wachten werd ik door een marinier naar het hek gebracht, dat met een grote
sleutel knarsend werd geopend. Toen stond ik buiten tegenover het water van de
St.-Annabaai. Dadaïstischer einde van een avond was niet denkbaar. Op het plein
heerste, zoals overal op Curaçao, een metafysische sfeer alsof je levend en wel dwars
door een reusachtig schilderij van Giorgio de Chirico wandelde, zomaar neergezet
in de open lucht.
Ik wandelde nog wat door de doodstille stad. Hoe kort geleden leek het nog maar
dat een Gomista, een jonge arts op het eiland, als zijn patiënten het even toelieten
naar de Staten holde om te luisteren naar Gomez. In die jaren leefde ‘Goengoe’ Maal
nog, de oogarts en chirurg van de Thelmakliniek. De man die Curaçao het middelbaar
onderwijs schonk, het eerste schooltje, dat natuurlijk niet naar ‘Goengoe’ maar naar
de dictator van ‘Nieuw Nederland’, één-been Stuyvesant, werd genoemd! Al tijdens
de oorlog ging zijn kliniek te gronde toen, op bevel van ik weet niet wie, besloten
werd geen zeelui meer toe te vertrouwen aan de zorgzame handen van deze ‘Goengoe’,
die de met venerische ziekten besmette matrozen onderdak en hulp kon verschaffen
in zijn ziekenhuisje. Druiper of geen druiper, de zeeman moest varen. Er mocht geen
uur gemist worden. Het ziekenhuis werd gesloten en nadien veranderd in een klein
hotel, dat ‘Goengoe’ de trotse naam van Avila gaf.
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Kort na de oorlog had deze ‘Goengoe’ Maal (nog zie ik hem voor me met zijn
prachtige, zware, doorgroefde en ernstige kop) als geen ander gedroomd over de
toekomst van zijn eiland. Met de overdrijving hem eigen plaatste hij in de krant een
historische advertentie, die als volgt luidde:
GEVRAAGD EEN SOEKARNO VOOR CURAçAO INLICHTINGEN TE
VERSCHAFFEN DR. P.H. MAAL HANDELSKADE 26A

Op Curaçao is nooit een Soekarno opgestaan, ook niet tijdens of na de brand van
Willemstad in mei 1969. Toen de winkelpanden in de Herenstraat werden leeggeroofd
en het aardige paleisje van de bisschop tegenover de schipbrug in de as gelegd werd,
toen de winkels van de nieuwe rijken, de polakken van Curaçao, ten dele een prooi
der vlammen werden, toen het leek alsof alles zich vernieuwen zou, zelfs toen stond
op het eiland geen Soekarno op. Maar wel maakte die brand een einde aan de carrière
van Cola, die terugkeerde naar zijn eiland en het kort daarna verliet, niet zoals zijn
Nederlandse voorgangers om te repatriëren maar als ‘jiu di Corsow’ die naar de
vreemde ging, zoals zovele andere ‘jiu di Corsow’ deden.
Nieuwe namen deden de ronde. Nieuwe on-Curaçaose namen, die vagelijk
herinneren aan de Bovenwinden, Trinidad, Antigua, aan andere eilanden in het
Caraïbisch bekken. Het zaad der gastarbeiders had zich verspreid. Uit de krottenwijken
rond de oliefabrieken was een ander volk opgestaan, dat men niet kende toen Curaçao
nog terecht het eiland van Gomez genoemd kon worden.
Hoe hadden de mensen gejubeld als de ‘doktoor’ sprak op het forum van de ‘Cas'
di Pueblo’, en na zijn toespraak gracieus een donkere vrouw naar boven leidde om
haar het woord te geven.
Want Gomez begreep de betekenis van de vrouw in West-Indië. Ook in de politiek.
Hoe ‘macho’ het eiland dan ook zijn mag, hoezeer het leven bepaald wordt door de
man, toch heeft misschien uiteindelijk de vrouw het laatste woord. Tijdens de
behandeling van de
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tussentijdse staatkundige regeling, de zogenaamde ‘interimregeling’, door de Tweede
Kamer werd door een vriendelijke, van progressie blakende juffrouw Corrie Tendeloo
een motie ingediend om voor alle zekerheid in de wet te zetten dat het ‘algemeen
kiesrecht’ bestemd was voor mannen én vrouwen, en Romme nam deze motie, onder
het motto ‘honneur aux dames’, glunderend over. Mejuffrouw Tendeloo en de dames
die haar motie mede ondertekenden wisten waarschijnlijk niet welke verstrekkende
gevolgen deze zou hebben. In Curaçao en zeker ook in Suriname. Zij leefden
misschien in het geloof dat haar motie eigenlijk alleen maar een formaliteit was
omdat iedereen wel wist dat algemeen kiesrecht zowel mannen als vrouwen omvat.
Maar zo was het niet. Een wat stugge, zo niet verbitterde Surinaamse delegatie was
beslist niet van plan geweest het tot dan toe onbekende actieve kiesrecht voor vrouwen
in te voeren, en zonder die motie zou de ontwikkeling van dat land vermoedelijk
geheel anders verlopen zijn dan nu het geval is.
Romme steunde de motie waarschijnlijk omdat hij geloofde dat vrouwen van de
Antillen braaf hun stemmen zouden uitbrengen op door de missie goedgekeurde
kandidaten. Maar die vrouwen deden dat niet. Zij stemden, vooral op het platteland,
op Gomez, en in de stad, weerbarstiger, harder, heftiger ook dan het platteland, op
de jongemannen van de Democraten, op Jonckheer en anderen, die behalve grote
orators ook goede propagandisten waren. Propagandisten die het geluk hadden te
beschikken over een der beste karikaturisten van West-Indië, Oscar van Kampen,
die met zijn ‘lorita Real’, des Konings Papegaai, week in week uit, tien jaar lang, en
geheel alleen, Gomez op de hak nam. Hij deed dat, zoals Engels me eens treffend
schreef, nooit kwetsend. Van Kampen was de ‘gentleman of the south’. Elegant, vol
humor, maar zonder giftigheid.
Want het eiland is ‘macho’, en ook de begeleidingsverschijnselen van een op de
man afgestemde beschaving bloeiden voortreffelijk: elegantie, voorkomendheid en
het gracieuze compliment.
Hoe donker was het niet op het voorplein van de Casi di Pueblo. Honderden mensen
verdrongen zich op het plein, waarachter een klein, wat verwaarloosd paleisje stond,
dat eens de familie Maduro tot woonhuis had gediend. Men luisterde rustig en
ingetogen, soms bijna ademloos, naar de boeiende betogen van de kleine ‘doktoor’.
Hij heeft in die dagen zeker wel eens gedacht dat hij het gehele ei-
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land had verenigd in een nieuw elan, waaruit de nieuwe mens zou opgroeien, bewust
van eigen identiteit, het besef een ‘jiu di Corsow’ te zijn, een Curaçaoënaar!
De jaren gingen voorbij. Het was enkele maanden vóór de voor het eiland zo
catastrofale meimaand van het jaar 1969. Ik bezocht Cola, die door de Nederlandse
regering wel voor alle eeuwigheid op zijn gouverneursstoel leek vastgezet, samen
met een officieel gezelschap uit Holland. De grote zaal, eens ingericht door mijn
vriend Werner, was veranderd en opgesierd met mooie, decoratieve, deftige stukken
uit de kelders van het Rijksmuseum. Dat we hier eens van gedachten hadden gewisseld
over vernieuwingen in de kunst leek bijna heiligschennis. Toch werd de dadaëstische,
of beter surrealistische sfeer weer tastbaar toen Cola zijn gasten persoonlijk langs
de lange rij gouverneursportretten leidde, die werd besloten met het conterfeitsel dat
Willink jaren eerder van de jongere Cola had gemaakt. Een wat stijf geval, niet te
vergelijken met het schitterende portret dat Paul Citroen, Berlijns-Nederlands dadaëst,
destijds getekend had van de danseres Estelle Reed.
Twee maanden later, toen Cola en Estelle op weg waren naar New York, barstte
het geweld van de dertigste mei uit. De plaatsvervangende gouverneur, Wem Lampe,
was 's morgens vroeg naar Aruba gegaan. Maar Cola keerde ijlings terug naar het
gouvernementshuis om ook in het laatste bedrijf van een indrukwekkende tragedie
de hoofdrol te spelen.
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De vreemdelingenindustrie
Het bewaren van een politiek evenwicht in een gemeenschap van honderdduizend
mensen is misschien moeilijker dan in een land met dertien miljoen inwoners. In
zo'n gemeenschap speelt afstandsverkorting nu eenmaal een grote rol. Men kent en
men ontmoet elkaar. De gewone kiezer ziet de door hem gekozen en bewonderde
politicus dagelijks over straat lopen. Men hoopt dat een minister, een statenlid of een
lid van de eilandsraad in staat is iets te doen voor de mens in nood. Maar als de mens
in nood een beroep doet op de man van zijn keuze blijkt dat ook deze niet tot
wonderen in staat is. Men laat zich gewillig afschepen met halve beloften, vage
toezeggingen en wat vriendelijke woorden, die verder geen betekenis hebben. Bij
sommigen verandert de teleurstelling in wrok, en van wrok tot agressie is slechts een
kleine stap.
Geruchten doen de ronde, kleine verdachtmakingen kunnen monsterlijke afmetingen
aannemen, kortom de mens, en vooral de mens die een plaats in het openbare leven
zoekt, krijgt al spoedig iets van een koorddanser die over het gespannen touw wankelt
in de wetenschap dat er geen vangzeil is maar alleen een donkere, duizelingwekkende
diepte onder zijn voeten.
Niet alleen op de vele kleine Engelse, Franse, Amerikaanse en Nederlandse eilanden
in de Caraïbische Zee treft men dergelijke toestanden aan, maar ook in grotere
Middenamerikaanse staten waar machthebbers en politici hoogstens vertrouwen
kunnen, en dan nog doorgaans in onvoldoende mate, op gendarmerie en leger.
Toch wist de democratie op het eiland sinds het einde van de jaren dertig, toen,
aarzelend, een nog aan grenzen gebonden kiesrecht het leven een andere wending
ging geven, zich zonder ernstige ongelukken vele jaren te handhaven. Wel stonden
de politieke tegenstanders elkaar met woorden naar het leven, maar zelden of nooit
kwam het tot daden. Wel droeg de kiesrechtstrijd bijna vanaf het begin een even
kleurig als heftig karakter, wel hielden sommige rustige burgers, niet zonder goede
redenen, het hart vast, maar zelden werd het mes getrokken en nog zeldzamer maakte
men gebruik van het pistool. Integendeel. Na heftige campagnes trok men op z'n
paasbest
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vreedzaam naar de stembus om in alle kalmte te kiezen. Nog waren de botíca's, de
winkels, en vooral de straat zelf centra van het politieke leven. Nog voerde men,
vooral toen het eiland nog het eiland van Gomez was, op vrij gemoedelijke toon
debat. Men was zich bewust op een of andere manier een eenheid te vormen, een
kleine stadstaat van vrije burgers, dank zij Gomez, verbonden met een machtig
moederland dat niet schroomde zijn eigen koningin naar het eiland te sturen, waar
ze tochtjes maakte in een calèche, door paarden, uitzonderlijke dieren op de Antillen,
getrokken. Zij werd toegejuicht door mensen die in hun jeugd naar het plein van het
Fort Amsterdam waren gegaan om, wuivend met Nederlandse vlaggetjes, onder
leiding van de frater-met-de-heldere-stem vaderlandse liederen te zingen ter ere van
de koninginnedag. Bij zo'n gelegenheid kwam de gouverneur, gekleed in een lakens
pak versierd met tressen, het hoofd vol pluimen bedekt, de ‘zanghulde’ ‘in ontvangst
nemen’.
Dat droeg allemaal een vriendelijk karakter. De kinderen uitgedost in hun beste
pakken, de mensen op straat, de vlaggen, de gouverneur met z'n steek op, het was
allemaal zo volkomen koloniaal en tegelijk zo ontroerend naïef.
Als de staatkundige toestanden ooit zodanig veranderen dat er geen liedjes voor
de koningin meer kunnen worden gezongen dan is het te hopen dat men een ander
volksfeest zal weten te verzinnen. Want zonder zulke feesten ontbreekt iets aan het
leven, iets waaraan men meer houvast heeft dan aan een voetbalwedstrijd in het
Rif-stadion waar je op zondagmiddag je de longen uit het lijf kan schreeuwen om je
favoriete sportclub aan te moedigen.
Hoe vaak heb ik daar, als volmaakt ondeskundig jong verslaggever, naast
kleermaker Prins uit de Keukenstraat gezeten, die me niet alleen deskundig advies
gaf, maar me bovendien het nodige enthousiasme bijbracht voor ‘Jong Holland’ en
zijn onvergelijkelijke topspeler Ramirez, die in een nette schoenenzaak een baantje
had gekregen om zo nu en dan in alle rust te kunnen oefenen.
Met wat een plezier gingen we kijken naar die simpele volksfeesten, het mastlopen,
het hollen in zakken, of, in de cunucu, naar het ezelrijden. Hoe dorps en lieflijk was
het Curaçao van lang geleden.
Het is allemaal verleden tijd. De spelende mens van nu manifesteert zich op een
andere manier. Hij komt uit het noorden, uit de Verenigde Staten of Canada, en poogt
rond Kerstmis de kou in eigen
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land te ontlopen, wat sedert de wereldoorlog zonder inspanning, en naar
Noordamerikaanse maatstaven gerekend zelfs betrekkelijk goedkoop mogelijk werd
dank zij de ‘jetplane’.
De diepgaande verandering die het vliegtuig in vele overzeese landen tot stand
bracht is zelden onderwerp geweest voor een gedegen studie. Dat vliegtuig heeft in
de eerste plaats, zij het niet helemaal, een einde gemaakt aan het passagiersschip.
De schepen die vroeger vracht én reizigers in vaste lijndiensten van haven naar haven
brachten zijn grotendeels uit de vaart genomen. Het afscheid van de vertrekkenden
aan boord van het schip leeft enkel nog voort in nostalgische boeken. De schepen
van nu vervoeren alleen vrachtgoederen, die door de dokwerkers van nu gelost
worden. Eens zijn die dokwerkers niet meer nodig want dan vervoeren de schepen
nog slechts grote dozen, die zonder hulp geopend kunnen worden door de ontvangers.
Het passagiersschip bestaat nog wel, maar uitsluitend als plezierboot, vrolijk
beschilderd in bonte kleuren, met een prachtige band om de pijp, vlaggetjes in de
masten en lichtjes aan dek. Die plezierboten, die enigszins het karakter hebben van
drijvende hotels, varen regelmatig naar de Caraïbische Zee en spuwen, als men gaat
bunkeren, nóg regelmatig honderden dagjesmensen op de eilanden uit.
Curaçao was van oudsher een geliefde bunkerplaats en van oudsher speelden
plezierboot en toerist in de economie van het eiland een grote rol. In de Kamer van
Koophandel maar ook in het wetgevend college van het eiland is menigmaal een
pleidooi gehouden voor lage invoerrechten, want volgens velen moesten de op het
toeristenverkeer afgestemd winkelzaken het hebben van dagjesmensen die tijdens
een korte reis verschillende havens bezochten en slechts wilden kopen in havensteden
waar luxegoederen tegen de laagste prijzen verkrijgbaar waren.
Onder invloed van deze economische theorie werd Curaçao vooral voor goederen
als Indische kisten, zilveren serviezen uit Mexico, juwelen of dure film- en
foto-apparaten een goedkoopte-eiland zonder weerga, slechts overtroffen door
St.-Maarten, dat kleine eilandje op negenhonderd kilometer afstand van Curaçao,
verdeeld tussen twee koloniale grootmachten: Frankrijk en Nederland.
Op dat mini-eiland werden in het geheel geen invoerrechten geheven. Een fles
champagne kostte enkele guldens, een fles dure whisky
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evenveel als een paar biertjes in Nederland, Franse parfums iets minder dan een
stukje badzeep in Nederland en kostbare serviezen uit Engeland en Frankrijk gingen
belastingvrij van de hand tegen prijzen waarvoor je in de Franse bazar geen steengoed
zou kunnen kopen. Op dat eiland St.-Maarten vroeg je je onwillekeurig af waarvan
Franse wijnboeren, Engelse pottenbakkers en Schotse whisky-stokers eigenlijk leven.
Maar eigenlijk was het geen goedkoopte-eiland.
De bevolking was er doodarm. De hotelprijzen zijn of waren ontzaglijk hoog en
zo werd het een veilig oord voor Amerikaanse miljonairs die voor een slordige
honderd, tweehonderd dollar per dag in een klein, aan een lieflijk strand liggend
hotelletje van bijna hemelse rust genoten.
Daar heb ik in het smetteloze zand de drie oude heren ontmoet die ik graag een
plaats zou willen geven in een alsnog te schrijven absurdistische roman. Zij lagen
alle drie uitgestrekt op de buik, de rimpelhuid al flink bruingebrand door de
Caraïbische zon en lazen dikke boeken over de Sovjet-Unie. Zij beschouwden hun
verblijf op St.-Maarten als een tussentijds uitstapje, als het verknoeien van een paar
snipperdagen om over enkele weken eens echt eruit te vliegen naar Yalta en andere
luxebadplaatsen waar je in ieder geval niet de kans hebt, met dat massatoerisme van
heden ten dage, je eigen werkvrouw tegen het lijf te lopen.
Zo was het tegen het einde van de koude oorlog, en Amerikaanse ‘captains of
industry’ die naar Rusland reisden vertelden tijdens een cocktailparty in New York
dat ze met Nikita zelf een babbeltje hadden gemaakt of een andere hoge piet tegen
het lijf gelopen waren met wie je misschien na verloop van tijd best nog eens zaken
kan doen. Want je kan nooit weten in deze onzekere wereld, nietwaar?
In dat hotel leerde ik een meneer kennen die aan het hoofd stond van een fabriek
voor auto-accessoires in Detroit en die gehuwd was met een intelligente, als
psychologe aan een of andere gemeentelijke instelling verbonden vrouw. Zij
voorspelden me dat het spoedig afgelopen zou zijn met de stilte van St.-Maarten,
omdat het eiland gedoemd was te zijner tijd het Coney Island van New York te
worden, bereikbaar voor massaal toerisme in nauwelijks een uur.
Hun voorspelling is min of meer uitgekomen. Vooral na de machtsgreep van Fidel
Castro in Cuba, eens het Amerikaanse lustoord bij uitstek, begon het toerisme op de
Caraïbische eilanden zich
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ongehoord uit te breiden, met alle merkwaardige gevolgen van dien.
De eerste, de allereerste, die in dat moderne toerisme wel een toekomst zag was
een Nederlander, de uitgever van Tussen de Rails en van het sinds lang verdwenen
maandblad Mandril, Jules Perel. Deze Jules Perel, van joodsen huize en een
ondergrondse strijder van betekenis, die tijdens de oorlog miljoenen bij elkaar
schraapte en doorspeelde aan mannen die het geld voor het goede doel gebruikten,
werd lange tijd geboeid door Aruba. Hij hoopte op dat eiland een modern hotel te
bouwen. Maar het lukte niet in het nog deviezenarme Nederland de middelen bij
elkaar te brengen om zijn plannen te verwerkelijken. Hij zette de Arubanen wel aan
het denken!
Later sprong Amerika in. De eerste toeristische paleizen, het ‘Intercontinental’
van Curaçao en het ‘Aruba Caribbean’, werden uit de grond gestampt. Vooral dat
laatste hotel, met zijn ‘bali-club’, zijn ‘klompenbar’ en ga maar door, trok
internationaal de aandacht. Kundige lieden werkten aan de propaganda en even
kundige lieden in Amerika ontdekten nieuwe reismogelijkheden naar die volgens
hen belastingvrije Antillen. In die hotels en in de andere hotels, die later volgden,
werden reusachtige speelzalen gebouwd. Een van die speelholen heeft architectonisch
iets van een koele, Hollandse protesantse kerk weg die toevallig met ‘slotmachines’
en baccarat-tafels is gevuld.
Zo groeide naast de olie een nieuwe en eveneens gigantische industrie, de
‘vreemdelingenindustrie’, die, zoals het geval is met alle moderne bedrijven, after
all, slechts betrekkelijk weinig mensen arbeid geeft, want ook deze
vreemdelingenindustrie wordt volledig geautomatiseerd.
Een speelzaal trekt spelers, en spelers zijn niet altijd nette mensen, al is het
verbazingwekkend hoeveel nette mensen zonder blikken of blozen grote pakken geld
op speeltafels gooien. Onder die spelers bevinden zich, als vanouds, gauwdieven en
rovers, zodat het politiekorps zo nu en dan voor zware opdrachten komt te staan.
Aan iedere ingang van ieder casino zit dan ook in een stemmig donker pak een
politieman een oogje in het zeil te houden. Inheemsen mogen de speelzalen, althans
volgens de theorie, slechts betreden als gasten van vreemdelingen of als bedienden.
Zo trof ik eens in één van die speelzalen de dichter Rosario aan, die daar als
boekhouder fungeerde en tussen de bedrijven door zijn prachtige, vlammende verzen
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schreef over de dertigste mei 1969, de brand van Willemstad!
Hoe eindeloos boeiend en tragisch zijn de tegenstellingen op Curaçao, oliehaven
en toeristenoord, centrum van een internationaal bankwezen, toevluchtsoord voor
rijkaards en tevens bewoond door mensen die in bittere armoede leven. Het is bepaald
geen wonder dat men bijna bijgelovig zegt dat bij God en op Curaçao alles mogelijk
is!
Prachtige briljanten armbanden liggen als snoepjes in de etalages, kostbare horloges
schitteren op fluweel, fototoestellen worden aangeboden tegen fancy prijzen, jade
beeldjes op sandelhouten voetstukjes smeken zwijgend gekocht te worden en het
fijnste porselein uit Engeland, het prachtigste kantwerk uit Venetië of Hongkong
wacht op kopers die een souveniertje mee naar huis willen nemen van dit
onvergelijkelijke eiland der stoutmoedige middenstanders.
Langs al die winkels lopen mensen, mensen en nog eens mensen. Luidruchtig
geklede Amerikaanse toeristen, deftige zwarte middenstanders uit Amerikaanse
steden, die glunderend genieten van de welvaart, ook voor hen weggelegd,
Venezolaanse of Dominicaanse hoertjes, die hun moeilijk verdiende ‘dollares’
onmiddellijk omzetten in goederen, rijk en arm, alles trekt aan die winkels voorbij.
Het is mogelijk dat de toeristenindustrie een diepere cesuur gesneden heeft in het
leven op het eiland dan de olieindustrie en het gigantische havenbedrijf in het
Schottegat.
In zo'n wereld een zekere stabiliteit te bewaren is geen eenvoudige opgave. De
Antillen slaagden erin gedurende lange jaren. Het leek wel alsof het altijd zo zou
blijven, totdat plotseling de rookwolken over Willemstad hingen en mariniers in
beweging kwamen om de orde te herstellen.
Ik heb die verschrikkelijke ramp niet zelf meegemaakt. Vrienden belden naar
Nederland en vertelden onthutst wat er was gebeurd. Zoals veel eerder vrienden
hadden gebeld, het was zes uur 's avonds Hollandse tijd, nadat, geheel onverwacht,
Gomez was overleden. Toen dat bericht me, haperend, gestoord door de invloed van
zonnevlekken, bereikte, stokte een ogenblik de adem in mijn keel, en reeds toen,
lang vóór de brand van Willemstad, had ik het gevoel dat er een einde was gekomen
aan een tijdperk dat men misschien later het tijdvak van Gomez zal noemen. Een
dag later belden ze weer op. De verbinding was goed en mijn vrienden vertelden me
dat vrienden en
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politieke tegenstanders, dat het gehele ontroerde, zo innig menselijke Curaçao, achter
de baar van die kleine, onvergetelijke man liep.
In het hart van de stad heeft men een plein naar hem genoemd en zeer onlangs
hebben vrienden van Gomez er een beeld van hem onthuld. Op dat kleine plein kwam
iedere zaterdagmiddag een nieuwe jeugd paraderen, jonge mensen zoals men ze
vroeger niet kende. Zij kleedden zich in de wat losse toeristische stijl van de
Amerikaanse vreemdelingen en luierden wat, praatten en flirtten ter zijde van de met
zonneschermen overdekte tafels waar vreemdelingen uitbliezen van gewinkel en
hitte.
De lege terreinen van afgebrande winkelpanden, scholen, bisschopspaleisjes en
wat al niet meer zijn intussen parkeerplaatsen vol met auto's. De open gaten in de
stad merk je nauwelijks op, maar de mensen op het eiland spreken alsof ze de
geschiedenis in perioden verdelen van vóór en van na de brand!
Het is hier allemaal anders geworden na de brand, zeggen ze, zonder precies onder
woorden te kunnen brengen wat ze daarmee bedoelen.
Toch is de oude Punda nog in hoge mate ongerept. Althans uiterlijk. De
scheidslijnen, vroeger duidelijk getrokken, zijn vervlakt en onduidelijker, maar wie
dieper schouwt weet dat ondanks de schijn de oeroude tradities die het eiland
gedurende zo lange tijd leefbaar maakten zich, soms gewijzigd, soms zich
vernieuwend, voortzetten in de stadstaat, aangedrukt tegen de onderkant van Amerika's
oudst verkende kust. Straks zal een veerpont je met auto en al van Willemstad naar
Venezuela brengen.
Wees welkom, zeggen ze, in het grote, rijke land groeiend en bloeiend over zee.
Niet lang geleden liet het zijn president een bezoek brengen aan het eiland dat eens,
lang geleden, Símòn Bolívar een veilig onderdak bood in een tuinkoepel, die je nóg
terugvindt, naast de oude Thelma-kliniek van ‘Goengoe’ Maal in de Penstraat. Vlak
aan zee.
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De doodstille taferelen
‘Tussen de reclameborden bij de stortvloed van werken in aanbouw die we hier
beleven,’ schreef Engels in de tussen hem en mij gevoerde correspondentie, ‘wordt
in grijs en wit verkondigd hoe de Europese gemeenschap en ontwikkelingshulp in
samenwerking met de landelijke en eilandelijke overheden opdracht gaven aan de
N.V. Zus-of-Zo Internationaal, om in de kortst mogelijke tijd de traditie de nek om
te draaien.’
Met die woorden stelde hij het probleem. Het probleem van de alles verstikkende
goede werken, culminerend in een fantastische brug die beide stadsdelen verbindt.
De segmenten van die brug werden in de doodstille omgeving van de Hollandse
IJssel vervaardigd door nijvere Hollandse arbeiders en met een speciaal daartoe
verbouwd schip van Nederland naar Curaçao gebracht. Moeizaam werden ze door
Nederlandse en Curaçaose arbeiders aan elkaar geschroefd, tot de stalen kabels braken
die het gevaarte bij elkaar moesten houden. Het stortte ineen en sleepte een groepje
ongelukkigen mee naar de diepte van het Schottegat.
Lange tijd werd het werk onderbroken, maar toen het hervat was begon de brug
zich als een slang die zich over het water buigt, reusachtig en onweerstaanbaar,
opnieuw te verheffen om eindelijk op zijn brede rug plaats te bieden aan de duizenden
auto's die van Punda naar Otrabanda, van Otrabanda naar Punda rijden. In die
stadswijken zelf leven de mensen voort, met hun zorgen en noden, hun hoop en
verdriet, hun verlangens en angsten.
‘Tussen al die reclameborden,’ schreef Engels, ‘hangt toch weer de lucht waarin
ik doodstille taferelen zie.’
Het waren de taferelen die ons voor ogen kwamen toen ik hem enkele jaren geleden
opzocht in het grote, té grote huis dat, als wilde Engels tegen beter weten in een
traditie verdedigen, in oude trant werd hersteld. Eenvoudige mensen boden daarbij
de helpende hand, maar ook een groot kunstenaar als Rietveld.
In dat huis, in ‘Stroomzigt’ zou ik dit boek willen besluiten. Het buurtje waarin
het staat is het kwartier van de roomzoete straatjes uit Debrots fameuze novelle. Ook
dat buurtje is gedoemd vroeg of

J. van de Walle, Beneden de wind

171
laat vernietigd te worden door bulldozers, door weer andere bulldozers dan die welke
onlangs de leuke beeldjes van Gerrit van der Veen onverschillig in zee schoven toen
het klokje op het Wilhelminaplein werd neergehaald.
Zo vergaat alles, en ook ‘Stroomzigt’, hoe monumentaal het ook moge zijn, zal
wel een keer tegen de vlakte worden getrokken. De oude tuin achter het huis zal
verdwijnen en met die tuin het mooie buurtje van de ‘roomzoete straatjes’.
Eens was ‘Stroomzigt’ een eenvoudig pension onder leiding van een Hollandse
vrouw die later, tot de Japanner kwam, aan het hoofd stond van het vrouwelijk
vrijwilligerskorps in Batavia. Toen dokter Engels het huis kocht moet in hem al de
zekerheid geleefd hebben dat hij op dit kleine eiland wortel had geschoten, en dat
hij, in tegenstelling tot de overgrote meerderheid van zijn landgenoten, op Curaçao
geen tijdelijke gast maar blijver was geworden.
Hij heeft het oude huis met onnoemelijk veel inspanning in zijn oude glorie hersteld.
Hij heeft het daarna ten dele ingericht met meubelen en voorwerpen uit het Curaçaose
verleden, waarmee hij zich op de wijze van een echte dichter verbonden voelde. In
dat huis begon hij, zoals slechts enkele voorgangers deden, over het leven te denken
van de mensen die drie, vier eeuwen geleden dit land hadden bevolkt. Dat waren de
Indianen van Curaçao, die verbindingen onderhielden met Venezuela. Meer dan
honderd jaar lang boden de Venezolaanse Indianen weerbarstig weerstand aan de
nieuwe veroveraars uit Spanje, Duitsland, Holland en andere landen, totdat ze ten
slotte uit hun versterkte mangrovebossen werden opgejaagd door de geduchte honden
van de renaissance. Het geheime wapen dat de blanken tegen de Indianen in de strijd
wierpen en waarmee ze, vraag niet hoe, zegevierden.
In tegenstelling tot historici die de geschiedenis van het eiland gewoonlijk laten
aanvangen met de Hollandse bezetting in 1634, begon Engels te piekeren over de
Spaanse voorgeschiedenis en over de breuk in de christenheid, die Nederland
verdeelde, als Noord- en Zuid-Vietnam, als Noord- en Zuid-Korea, als Oost- en
West-Duitsland, in Noord- en Zuid-Nederland, een verdeling die zich eveneens
voelbaar maakte in de aloude gewesten in de Caraïbische Zee.
Aan dat verleden, meent Engels, hielden we een trauma over dat
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ons belette de geschiedenis in zijn ware proporties te zien en de ideologische strijd
te onderkennen die ook nu geen einde nam.
In ‘Stroomzigt’ begon Engels zijn kleine, te weinig bekende onderzoekingen naar
de Indiaanse mens die op deze eilanden had geleefd en er zijn sporen had nagelaten
in mensen, gelaatstrekken, taal en op vele andere manieren. Nog vindt men in enkele
verzamelingen de indrukwekkende aarden grafurnen terug waarin zij eens hun doden
ter aarde bestelden, op plaatsen die zelfs nu zelden bezocht worden door de bewoners
van het eiland, bewust als deze zich zijn van een verleden dat toverachtig voortleeft
in het heden.
Hoe moeilijk was het voor intelligente mensen met belangstelling voor dat verleden
gegevens te verkrijgen zonder het eiland te verlaten!
In de jaren dertig waren er slechts twee boekhandels van enige allure. De Hollandse
boekhandel, onder leiding van Stoyt Dijck, en een meer particuliere boekwinkel van
de fraters, gevestigd in een vleugel van het St.-Thomascollege. Daar kon men van
tijd tot tijd voortreffelijke werken op de kop tikken, maar het totale aanwezige
boekenbezit was voor een echte intellectueel, op zoek naar verrassende en verborgen
schatten, uiteraard onvoldoende. Men kende geen antiquaren op het eiland, en oude
boeken, voor zover aanwezig in particulier bezit, werden of schromelijk verwaarloosd
of waren niet te koop. In dat opzicht was Curaçao schraal, zodat mensen, werkelijk
op zoek naar wat men ‘cultuur’ noemt, op den duur een zekere honger gingen voelen,
een honger die een man als Engels op enkele korte reizen naar Europa wist te stillen.
Hij was door zijn drukke volkspraktijk zelden in staat het eiland te verlaten, maar de
enkele keren dat hij voor een paar maanden naar Europa kon vertrekken, bouwde hij
een kunstverzameling op die aan ‘Stroomzigt’ een uniek karakter verleent.
Het huis kreeg bovendien een eigen karakter omdat vele mensen uit vele landen
het bezochten en ook de begaafde Curaçaoënaars er regelmatig kwamen. Eens
vormden die de jonge dichtergeneratie van De Stoep.
Mensen van wereldfaam, Marian Anderson uit Amerika of Sandberg uit
Amsterdam, en vele kleine kunstenaars die verscholen op hun eiland leefden en wier
namen misschien wel weer vergeten zullen worden, voelden zich thuis op
‘Stroomzigt’. Kunstenaars als
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broer en zuster Corsen, waarvan de zuster haar verzen schreef onder de naam Oda
Blinder. Helaas is zij, zwak als ze was, allang van ons heengegaan. Maar kort voordat
zij stierf werd een door Charles Eyck geïllustreerde gedichtenbundel in Limburg
gedrukt waarin een versje staat dat op subtiele wijze de toen nog bestaande
verbondenheid tussen Curaçaoënaars en Nederland tot uitdrukking bracht. Het droeg
tot titel: ‘Nederland’, en ik kan niet nalaten het over te schrijven.
je gezicht is mij nog onbekend:
je bloeiende lippen,
je warme blik,
je gele wangen,
je koude lach
zijn dingen die ik nimmer zag,
die ik tot nog toe nog niet ken;
wel weet mijn polsslag door je hart dat ik in je schoot zeer welkom ben.
De dichteres, die maar een zeer eenvoudig meisje was, heeft in de kleine groep van
experimentele dichters rond De Stoep een bekoorlijke en aparte plaats ingenomen.
Zij heeft haar eiland nooit verlaten. Zij is er geboren en er al te jong overleden.
In dit grote koele huis heeft zij rondgewandeld. Zij heeft bij de vleugel stilgestaan
en gekeken naar de schilderijen van Engels en zijn vrouw Lucila. Naar de grote
meesterwerken van de Venezolaanse schilder Armando Rèvèron, de werken van
Zadkine, Germaine Richier en vele, vele anderen. Twee mensen hebben die in
harmonie samengebracht, niet om een museum op te bouwen, maar omdat zij zich
graag omringden met mooie dingen. En vaak hebben zij, puttend uit een omgeving
die doortinteld is van leven, die mooie dingen zelf geschapen.
In dat huis heeft ook de latere onderkoning van het eiland menige avond
doorgebracht. Op zijn bescheiden wijze werkte Debrot mede aan De Stoep kort
voordat het tijdschrift definitief werd toegeklapt.
‘Nog eenmaal klonk zijn stem bij ons door de huiskamer,’ vertelde Engels, ‘toen
ik na de grote brand van 1969 luisterde naar een toe-
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spraak die hij via onze lokale zender hield. Toen vroeg ik me af, luisterend naar zijn
goed bedoelde woorden: waar houdt de vice-premier van Nederland, ene Bakker,
op, waar begint Cola Debrot? Ik luisterde maar,’ zei Engels, ‘en miste in die rede
het altijd spitse en speelse Debrot-woord, dat het gehele eiland altijd opnieuw geboeid
had. Hij vond geen woorden op die avond waarmee hij het hart van de gemeenschap
kon treffen. Ik draaide de knop om en vroeg me af: waartoe dient de literatuur als
zij in het kritieke ogenblik zich zelf niet creëert?’
Tijdens onze urenlange gesprekken, zittend in de tuinkamer bij de glazen deuren
waarachter een even prachtig als tragisch beeld van Germaine Richier staat, spraken
we over vele mensen die we gekend hebben, die reeds gestorven zijn of tijdelijk uit
ons leven gingen. We spraken over Cola Debrot en ‘doktoor’ Da Costa Gomez, de
beide mannen die, zo begin ik nu te geloven, aan het begin en aan het einde stonden
van een voorbij tijdperk. We spraken over het tragisch afscheid dat Cola en Estelle
van hun eiland namen, nadat hij wanhopige pogingen had gedaan uit de chaos die
ontstaan was een nieuw staatsbestel te laten herrijzen. We dachten aan de foto, in
die bewogen dagen in de dagbladen verschenen, waarop men de gouverneur ziet,
grijs, verschrompeld, tussen de mannen met de Castro-petten, die een ogenblikje
overwinnaars leken zonder het te zijn. We spraken over Debrots opvolger, dr. Efrain
Jonckheer, die al door de koningin tot gouverneur benoemd was. Maar die na de
dertigste mei en na een zitting van de ministerraad van de Nederlandse regering uit
zijn ambt gezet werd, als wilde men van Nederlandse zijde duidelijk onderstrepen
dat aan het autonomie-tijdvak voorgoed een einde gekomen was. De wijze waarop
men toen een hidalgo als Jonckheer in zijn eer heeft getroffen zal noch door hem
noch door zijn vele medestanders, waaronder zeer arme mensen, ooit vergeten worden.
Namen en stromingen gingen in die dagen, doorgebracht op Stroomzigt, aan ons
oog voorbij. We dachten terug aan de Spaanse letterkundige periode uit de vorige
eeuw, toen onder de bezielende leiding van Agustin Bethencourt Curaçao in
Centraal-Amerika een belangrijke plaats innam. We dachten aan de historiserende
periode waarin mannen als Hamelberg en pater Euwens een zo belangrijke rol
speelden en waarin aandacht gevraagd werd voor het Nederlandse koloniale verleden
van het eiland. We dachten aan de jonge dich-
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ters die aan de verschijning van een Cola Debrot voorafgingen en die hun nu schier
vergeten verzen soms in het Spaans, soms in het Papiamentu publiceerden. We
spraken over de jongeren die zich rond De Stoep groepeerden en over hen die weer
later kwamen en het tijdschrift Simadan oprichtten, waarin Pierre Lauffer, misschien
thans Curaçaos grootste levende dichter in het Papiamentu, van veel betekenis was,
en we dachten aan mensen als Ellis Juliana, die merkwaardige volkspoëet van het
eiland, wiens op klank gebaseerde verzen in het Papiamentu voor mij althans een
onvergankelijke waarde hebben. Over al die mensen spraken we en slechts zelden
verliet ik het koele huis. Hoogstens om bij een arabier in de Breedestraat een pakje
sigaretten te kopen en wat snoep voor de kinderen die in de straatjes speelden.
Op zaterdag liepen in die straatjes grote, sterke kerels, gekleed in kakipakken, die
trots hun Castro-petten droegen: de nieuwe mannen, bezield met nieuwe idealen van
sociale rechtvaardigheid en brood voor iedereen, en ook zij zijn, op hun wijze,
betrokken bij het grote drama dat Curaçao, dat West-Indië heet.
De traditie, die dit land zo lang geschraagd heeft en die is gegroeid uit een
beschaving met zijn wortels in vele delen van de wereld en onder vele mensen, is
bepaald niet verloren gegaan, hoe luid de borden schreeuwen over vernieuwing,
hoezeer men ook gevangen is in de wurgende greep van een soort vooruitgang die
zo gemakkelijk grenzen kan overschrijden.
We spraken over lang vergeten dichters, de linguïst Nouel, een stemmingspoëet
als Jo Sickman Corsen, de grootvader van Charles en Yolande Corsen, die aan De
Stoep meewerkten, en over Dario Salas. Hij was de broeder van Arnold Salas, die
de literaire tradities van de familie voortzette toen hij een piepklein winkeltje opende
vol met boekjes en tijdschriften, waaruit, weer later, een echte moderne boekhandel
groeide, opgebouwd door zijn zoon. Dario Salas was de schepper van enkele stille,
ernstige verzen in de Spaanse taal, terwijl Corsen, hoewel hij het Spaans gebruikte,
ook het Papiamentu tot een echte cultuurtaal wist om te smeden. We dachten aan
nog vele anderen wier namen helaas niet terug te vinden zijn op de literatuurlijsten
van scholen met een nauwkeurig aan het Nederlandse model aangepast leerplan,
zodat het nu alles Gerard Kornelis van het Reve is wat hier de klok slaat.
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Zo keerden ze terug. De doden en de levenden. De mannen en vrouwen van toen.
De generaties die we hadden leren kennen. Mensen met gebreken en tekorten maar
ook met trots en goede bedoelingen, zoals Cola vol goede bedoelingen was en zo
ontzaglijk veel had willen bereiken, maar, evenmin als anderen, alles wat hem voor
ogen stond had kunnen verwerkelijken.
Het was toen ik voor de laatste keer het huis ‘Stroomzigt’ bezocht voorjaar in
Holland. Op Curaçao kent men geen seizoenen zoals wij die kennen. Slechts zelden
draait de wind naar het westen. Steeds waait hij schroeiend uit het oosten over het
dorre land, dat plotseling dank zij een paar regenbuien, meegevoerd in de staart van
een orkaan, kan openbarsten in onverwachte vruchtbaarheid. De dorre bomen en
planten, die soms jarenlang bladerloos en kaal in schrale tuinen, langs heggen, langs
muren, vrijwel dood staan te wachten op een druppel regen, barsten na zo'n bui in
een overvloed van dankbaarheid uit. Juichend met grote groene bladeren en fijne
bloemen die, als geschiedt het in slechts fracties van seconden, zich openen in hun
haast om éénmaal te leven, éénmaal hun zaad te verspreiden, éénmaal hun bestaan
te bewijzen.
In dat voorjaar regende het op Curaçao. Als altijd, dag en nacht, gierden de auto's
langs asfaltwegen, maar in de stille tuin van ‘Stroomzigt’ drong geen enkel geluid
door. Je hoorde alleen maar het zingen van de vogels, die bij horden tegelijk in die
paar bomen toevlucht hadden gezocht toen Willemstad brandde in '69. Het leek
allemaal zo vredig nu, alsof de opstand van toen alweer tot een ver verleden behoorde.
We spraken over het eiland waarvan de historie in de mist der eeuwen verdwijnt.
Het eiland waar eens Amerigo Vespucci is geland, die volgens Engels niet aan het
huidige Venezuela maar aan Aruba de naam van klein Venetië schonk toen hij er de
paalwoningen der Indianen aanschouwde, van binnen groot en proper en bewoond
door vrije mannen en vrouwen, die voor het eerst Europeanen zagen.
In dit huis, vlak bij de glazen tuindeuren, waar ik ook zo graag zat, had minister
Nita bij de dokter hulp gezocht. Hij was een schrijver, een pamflettist en een bewogen
politicus, die na de dertigste mei 1969 zijn eiland misschien opnieuw had kunnen
bezielen; hij leek op een schitterende staartster die onmiddellijk na zijn verschijnen
begint te doven tot vertwijfeling van de mannen met de Castro-pet-
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ten, want die geloofden in hem en wilden in hun smart zijn natuurlijke dood niet
erkennen.
Zo hebben velen in het huis ‘Stroomzigt’ gezeten in de loop der jaren. Al
onmiddellijk na de oorlog werden er half verhongerde Nederlandse kunstenaars
gastvrij ontvangen. Een der eersten was de Rotterdamse schilder Dolf Henkes, die
als werkend passagier aan boord van een schip Curaçao bereikte, op zoek naar grote
muren om te beschilderen. Hij werkte veel op het eiland, waar hij eens treffend
opmerkte: ‘Je behoeft hier maar in een huis te kijken en het surrealisme stijgt van de
vloer.’
En inderdaad: je hoeft maar in een huis te kijken en het surrealisme stijgt van de
vloer. Broeha, toverij, dat is de ondertoon van het dagelijks leven op het eiland. Je
bespeurt het op een verlaten koraal, je bemerkt het op vergeten en verwaarloosde
plantages of in de nauwe straatjes. Het was en is grotendeels nog de bezieling der
onbezielde dingen die aan Curaçao een magisch karakter verleent.
Zelfs op de meest onverwachte momenten, en in gezelschap van de meest nuchtere
mensen, kan men zich bewust worden van de schoonheid en magie van dit betoverde
eiland.
Toen ik enige dagen in het Flamboyant Beach Hotel logeerde, woonde daar een
stille macamba, personeelschef van een van de Hollandse bedrijven die, uit naam
van de ontwikkelingshulp, bruggen en wegen bouwen. Hij en ik hadden niets om
handen. We besloten op die zondagmiddag een wandeling te maken door het op
zondag zo doodstille Willemstad. Het was na een korte regenbui gloeiend heet op
straat. Het Da Costa Gomez-plein was volkomen verlaten. De hitte trilde tussen de
muren van de huizen. Op het pleintje naast de fortmuur, waar vroeger open huurauto's
parkeerden, stonden tot onze verrassing een paar ruiters, die bij onze komst op hun
kleine grijze paarden door de straat weggaloppeerden. De verschijning van die jongens
op hun paarden was zo verrassend en tegelijk zo onheilspellend dat ik er beduusd
van werd. Het leek alsof de Willemstad was overweldigd door een vreemde bezetter,
verlaten door zijn bevolking, bewaakt door een paar ruiters.
We wandelden naar het Fort Amsterdam. De deuren van het fortkerkje stonden
wagenwijd open. We liepen de oude, koele kerk binnen, en daar op een tafel stond,
glanzend in het licht al het kerkzilver van de protestantse gemeente uitgestald. Als
wij die kostbare
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stukken hadden meegenomen had niemand ons tegengehouden.
We gingen verder. Over de schommelende schipbrug. Langs het Rif naar Mundo
Nobo, naar het Curaçaos museum, waarvan de deuren vriendelijk openstonden en
dat al even zeer verlaten was. Achter dat museum vindt ge het carillon van Curaçao,
en op de bellen kunt ge de namen lezen van de Curaçaose zeelieden die tijdens de
oorlog het leven hebben gelaten in wat ook hun strijd is geweest voor de bevrijding
van Holland. We dwaalden door de zalen terwijl de passaatwind met de glazen tranen
speelde van de Venetiaanse chandeliers, de pronkstukken van de kleine maar mooie
collectie in dat vergeten museum.
Ook die broodnuchtere Hollander, die toevallige bezoeker, kwam onder de indruk
van de betovering, de stille, de verlatenheid van de stad, die, als was het ons ter ere,
een ogenblikje maar zijn verscholen eeuwenoud gelaat opnieuw liet zien.
Zo hangt dan, om met Chris Engels te spreken, de lucht tussen al de reclameborden,
een lucht waarin zich doodstille taferelen weerspiegelen.
Zelfs kan het een enkele keer gebeuren in de danszaal van een luxehotel, dat een
lokale musicus op zijn gitaar een paar tonen aanslaat die herinneren aan de muziek
van vele jaren her. Aan de onvergelijkelijke maar niet onvergankelijke Curaçaose
muziek, de walsen en tumba's die je soms terug kan vinden aan de kusten van Afrika,
in de Congo of in Ghana, of in het vele duizenden kilometers westelijke Peru, waar
deze oude melodieën bleven voortleven.
Het is, zei Engels op een avond, pratend over het eiland, alsof hier laag op laag
ligt. Alsof onder iedere laag een nog dieper verborgen laag schuilt. Al die oude
beschavingslagen werken op elkaar in en verlenen kleur aan het leven in onze oude
stad.
Het was paasmorgen. Ik wandelde van mijn hotel naar ‘Stroomzigt’. Ik kwam
langs het kleine plein waar ik jaren eerder met Cola stond te praten en hij me peinzend
toevoegde dat de mensen hier als met een navelstreng aan de tijden van de slavernij
verbonden waren.
Uit een zijstraatje kwam een jongeman, die me verbaasd aankeek toen ik zijn groet
in het Papiamentu beantwoordde. Hij was een fors gebouwde, slanke kerel, met een
zuiver gesneden kop en een paar heldere ogen, en al pratende, het zonlicht streek
aarzelend over de daken van de huizen, zo vroeg was het nog in de morgen, tastend
in
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mijn herinneringen, vertrouwde ik hem mijn bewondering toe voor deze oude buurt.
Maar hij, hoewel getroffen door mijn enthousiasme, zei wat verbitterd dat hij met
vrouw en kinderen in één van die huisjes woonde en wat beters verlangde.
De navelstreng, om met Cola te spreken, was klaarblijkelijk doorgesneden.
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