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Van de redactie.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat twee onzer redactie
leden naar Curaçao togen om aldaar op een dieet van
Polar, Carco en Cabritto materiaal te verzamelen voor
Frietkaas nummer 3. In deze “three blurry weeks”
hebben zij getracht deze Rots der Struikeling, de cul-
tuur en zijn bewoners te leren kennen. In deze
papieren doos van Pandora die u thans in uw
handen heeft, kunt u zelf ervaren wat hiervan
het resultaat is geworden. U zult in dit blad
ondermeer kennis nemen van  een ietwat
omslachtige lofzang  op ons blad door
voormalig revolu-tionair en thans
“het geweten van Curaçao”
Stanley Brown, een schatkaart,
de litereraire stand van za-
ken aldaar, en nog veel 
meer zonovergoten fraais.
Kortom, fasten your read-
belts! Verkleeft aan dit
blad, gelijk siliconen
aan Vanessa, vind u
tevens ‘s werelds
eerste en enige
powerstreel
megazine De
Teddy, een
blad dat zich
weigert te
schamen voor
de zompige
kanten van
de man.
Nou...
doeg
dan
hè
!
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Het was op een morgen dat de niet gesynchroniseerde bachata -, house-, reggae- en tambu muziek
van de overbevolkte buurt de wasmachine en ijskast over dramde dat zij, de jonge vaandeldragers
van de volgende evolutiegolf, hun opwachting maakten bij mij, de oude gnoom stanley brown, oud
provo , revolutionair en politicus. Mijn 66 jarige fallus had het gisterenavond weer laten afweten
en mijn stemming was dus niet opperbest. De koffie smaakte naar warm water en zij zagen er te
burgerlijk uit om voor mij de volgende stap in het evolutie proces te symboliseren. Gecoupeerd
haar, geen zichtbare piercings of tatoeages, merkkleding en voeten gestoffeerd door kousen en
schoenen. Ik vroeg me af of ze ooit laveloos dronken of stoned waren geweest. Het leek alsof ze
voor dit bezoek de das en maat kostuum hadden uitgetrokken. Als volleerde figuranten in hun rol
slurpten zij om 9 uur ‘s morgens aan de blikjes bier met bengelende  sigaretten in  hun vanaf de
puberteit netjes gebeugelde monden. Mijn gedachten dwaalden nostalgisch naar het biologisch en
historischverleden. Waar is de tijd met zijn hoofdrol spelers gebleven? Ik denk aan de brief van
Stokely Carmichael, de Uhuru schreeuw van Yomo Kenyata, Nelson Mandela, Malcolm X, Wilson
Godett en de dood van Che. De  Beatles en Bob Marley?.De oprichting van Actua, Contact, ARK,
Vito, FOL. De bij ons ondergedoken vluchtelingen uit Chili, die naakt door het huis liepen en wan-
hopig neukten om hun ontsnapping aan de martelingen van Pinochet te vergeten. De door de
provo’s uit Nederland terug gestuurde minderjarige meisjes, die ons meenamen naar nog nooit
bevroede Nirwana’s van vibrators en cockrings. De bloedige demonstraties op het Gomezplein,
Waterlooplein, Champs Elisé. De Black Panthers, de Provo’s, de Rote Armee, de Vito beweging. De
toespraken. De wilde stakingen. De politiebureaus en de mishandelingen. De gevangenis cellen van
mijn 5 veroordelingen. De isolatiecel. De ontslagen. Het mislukt huwelijk. De verloren gewaande
kinderen. Ik denk aan degenen ,die aan de alcohol en heroïne naald zijn  bezweken. Ik denk aan de
shizofrenen onder ons, die de stem van Mao en Marx hoorden dwars door het wapengekletter van
onze tikmachines en snorrende stencilmachines. Aan degenen, die zich voor de trein en auto
hebben geworpen. De martelaren, die in het oerwoud van Bolivia en Suriname in de strijd zijn
gestorven soms niet eens heldhaftig aan een kogel of verraderlijke messteek, maar gewoon banaal
aan de diarree, hun reet afvegend met Das Kapital, omdat ze bij het naderende einde toch niet de
Bijbel durfden gebruiken. Het telefoongesprek met Fidel in 1969. Aan de velen, die zich al in een
vroeg stadium aan de Mammon hebben verkocht en lucratieve banen, goedkope geldleningen en
studieopdrachten  kregen. Netjes trouwden met hun eerst zo verfoeide boompje- hondje-kindje-
syndroom. Waar zijn de communes gebleven waar we alleen voor de seks, drugs, kunst en de rev-
olutie leefden? Waar we buiten alle structuren en normen onze eigen bladen , muziek, kleding en
vegetarisch eten produceerden en de God van de zinnelijkheid aanbaden in plaats van de God van
het materialisme. Waar kinderen van niemand en van iedereen waren. Waar we naakt rond liepen
en huwelijken binnenste buiten werden gekeerd. Waar partnerruil bij sommigen betekende, dat je
je  vrouw inruilde voor de echtgenoot van je vriendin. Zij vertellen hun verhaal waar ik met een half
oor naar luister. De doden laten mij niet met rust. De 14 die zijn gestorven, doordat de gesabo-

Fr ietkaas
Door Stanley Brown



teerde brug pas op maandag morgen in elkaar stortte in plaats van op zondag zoals gepland.
Guttierrez, die standrechterlijk in de rug werd geliquideerd, omdat hij demonstreerde voor een
eerlijker distributie systeem van het geproduceerde kapitaal. Hebben wij iets bereikt met al onze
strijd behalve dan dat homo’s mogen trouwen en de liquidatie van ouderen via euthanasie en van
baby’s via abortus is gelegaliseerd? Er sterven nog wereldwijd 26.000 kinderen per dag van de
honger en seks is weer taboe. Amerika en Israël bombarderen er lustig op los. Aids, malaria en
genocide houden de wereldbevolking in evenwicht, zodat de geïndustrialiseerde wereld  zich
steeds meer kan  toe-eigenen. Ons eerste manifest wist het al. We zullen geen enkel probleem
oplossen. We weten alleen, dat het oude niet deugt en daarom is onze enige taak het oude te
vernietigen. We hebben niet eens de corruptie, het nepotisme, de armoede, de B.H. en het dragen
van kousen, maatpakken en dassen in de tropische hitte kunnen vernietigen laat staan het geloof
in dogma’s, geld, het huwelijk en God. De vaandeldragers van Frietkaas zoals de hele huidige gen-
eratie hebben echter een heilig respect voor onze muziek, mode, revolutie, seksuele en emancipa-
torische bevrijding en willen ons niet vernietigen, maar idealiseren hun verleden. Maar wat willen
zij dan? Natuurlijk niets, net zoals wij, alleen zijn zij grauw en vlak, digitaal, terwijl wij kleurrijk,
alfabetisch, bergketens met diepe ravijnen waren. Zij hebben geen generatieconflict, geen vijan-
den, geen ballen en geen fallus, hoogstens een piemeltje.Voor hen ben ik een icon in plaats van
een peervormige erectieloze op euthanasie wachtende mislukkeling zoals mijn vader voor mij en
zijn vader voor hem. De Braziliaan en de Rus zijn net als de Sabaan en Flevolander Amerikaans
wereldburger geworden. We eten allemaal Mac-
Donalds, drinken cola, dragen Levy’s en praten
en Rappen in het Engels en de kassa rinkelt, zelfs
bij de alternatievelingen, die zij pretenderen te
zijn. Met hun  rugzak en verdiende geld zijn ze
de wereld ingetrokken in de rug gesteund door
subsidies om voor de derde maal een multicul-
tureel, niet gebonden, ongecensureerd  blad,
Frietkaas, uit te geven. Bladerend door het blad
kots ik van de herkenning en de herhaling. De
humor en de satire zijn als het zoveelste kopje
thee, dat van hetzelfde theezakje is getrokken. Je
neukt een geit bij een afgrond, omdat zij dan
steeds achteruit loopt. Shit het is niet eens
humor. Ze hadden ook redacteuren van het
Antilliaans dagblad of de Telegraaf  kunnen zijn.
Misschien zijn ze dat wel en is Frietkaas een
experimentele gesubsidieerde mainstream bijlage zonder advertenties om de laatste restjes cre-
ativiteit voor Big Brother te kanaliseren. Ik denk aan de Francisco Chronicle, Berkely Barb, East
Village Other, Vito en Granma. Het verwondert me niet, dat ik ze ’s avonds aan de tap terugzie bij de
“Heeren” naast de hoge ambtenaar in plaats van op de stoep van de hoerenkast waar ik net van-
daan kom en nu in mijn dronkenschap en gebrek aan seksuele drang op zoek ben naar een vijand.
Ik heb mijn twee nummers van Frietkaas bij mijn kakkerlakken op gehangen naast de bijbel. You can
never know misschien worden ze wel de erfenis van een beschaving die stervende is, omdat de gen-
eratie die haar moet voort dragen dood geboren is. Hopelijk leren kakkerlakken nooit lezen, zodat
zij het verworvene niet kunnen blijven doorgeven na de big bang, die nu harder nodig is dan ooit.

Stanley Brown, held 
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REISJES MET MOOIE MEISJES
- DEEL 2 (winter 2005) -

~ Dagtrippen in de Caraïben ~
Martijn Hohmann en Angélique Da Costa Gomez schepen in op

het motorjacht The Mermaid met als doel Klein Curaçao. 
Een klein zonovergoten eiland voor de kust van Curaçao waar

een gestrand vrachtschip en een verlaten vuurtoren 
de enige bewoners zijn.















~ f i n ~



Bolletjesslikkers proeven aan poëzie

Hermetische dichter Ouwens held in gevang

Hermetische poëzie draagt bij aan het welbevinden van bolletjesslikkers in de Curaçaose Bon Futuro-
gevangenis. Tot die slotsom komt Amadinda Snoerwang na beëindiging van een door haar verzorgde
workshop. Maar er klinken ook tegengeluiden: ‘Maak van de bolletjesslikker geen woordkakker!’

WILLEMSTAD (van onze correspondent) – Hermetische poëzie draagt bij aan het welbevinden van bolletjes-
slikkers in de Curaçaose Bon Futuro-gevangenis. Tot die bizarre slotsom komt Amadinda Snoerwang na
beëindiging van de workshop ‘Mindpoppers – omdat je niet alles hoeft te slikken’.
De penitentiaire inrichting raakte jongstleden februari in opspraak na een fatale schietpartij. “De criminelen
zijn veel harder, er is niet meer met ze te communiceren,” aldus Minister van Justitie Norberto Ribeiro. De
afgekondigde maatregelen lijken evenwel minder zoden aan de dijk te zetten dan de workshop.
“Wat wil je met zo’n uitgangspunt,” schampert Snoerwang, vrouw van Bon Futuro’s conciërge en verant-
woordelijk voor de tien titels tellende gevangenisbibliotheek. “Er valt heus te communiceren met deze
mensen. Als je ze maar aanspreekt in een taal die ze verstaan.” Welke taal mag dat wel zijn?
Ze werd aan het denken gezet door de massale belangstelling voor een nieuw verworven boek. Het betrof
‘Tot kauwens toe’, verzamelde lyriek van de Nederlandse hermeticus Kees Ouwens (1944-2004).
“Het exemplaar werd binnen de kortste keren totaal stukgelezen. In lommerrijke hoekjes zag je zware
jongens schuchter maar onmiskenbaar genieten van Ouwens poésie pure.”
De in allerijl opgezette workshop werd een ongekend succes. In navolging van de bewonderde bard schre-
ven de deelnemers in lange, geconcentreerde sessies, met uitsluiting van elke afleiding, en zonder
doorhalingen, luisterend naar wat er in hen opkwam. Trots citeert Snoerwang een van de aldus verkregen
pennenvruchten:

“afdankingen droomt Arcadia’s
     klem, op de gok gezet
als de kleinte, de kleinste of nee
     de kantelende knaap
van haar bereik op kloft en
     klojangs toonladder”

Te kakken gezet
Wie op de luchthaven Hato niet door de bodyscanner komt en met een maag vol ‘bolitas’ te kakken wordt
gezet in Bon Futuro krijgt een exemplaar van ‘Tot kauwens toe’ in de hand gedrukt. “Binnen enkele verzen
valt er uit de ruwste bolster een blanke pit,” juicht Snoerwang. ‘K.O.’ noemen de gedetineerden hun buite-
nissige held liefkozend. “Hij raakt me waar geen vrouw me ooit raakte: vol op de hersenkwab,” zegt een
gevangene. “K.O. is als een scheet in de lift: altijd raak,” aldus een ander.
Snoerwang glundert. “Ribeiro zegt: ‘Ze hebben geen enkel respect voor de bewaarders’. Ouwens zegt:
‘Doet inzien dat aanlokt de ijzers het wak’. Voelt u het verschil in benadering?”

Tegengeluiden
Er klinken ook tegengeluiden. ,,Maak van de bolletjesslikker geen woordkakker,” maant Edsel Dosset van de
Prinses Amalia Light Verse Foundation. “Het leven onder de tropische zon is al wazig genoeg.” Hij meent dat
het maar de vraag is wie er bij de burger minder achting geniet: bolletjesslikker of  hermeticus.
Maar Snoerwang is onstuitbaar. Ze doet een beroep op de Antilliaanse premier Mirna Godett. “Stort
geconfisceerde drugsgelden in een fonds voor een vertaalproject. Kan Mw. Godett, die zo gaarne weigert
Nederlands te spreken, hem lezen in het Papiaments. Wist u dat hij in zijn klankgebruik erg Afrikaans is?”
Een woordvoerder van Bolletje Beschuit laat desgevraagd weten dat het bedrijf niet zal overgaan tot
sponsoring van het project. “De ene Bolletje-slikker is de andere niet,” aldus een woordvoerder.



Zeekoorts

Ik moet weer op zee gaan, een goed schip en in 't verschiet 
Een ster om op aan te sturen, anders verlang ik niet. 
Het rukken van 't wiel, 't gekraak van het hout, het zeil ertegen, 
Als de dag aanbreekt over grauwe zee, door een mist van regen.

Want de roep van de rollende branding, brekende op de kust, 
Dreunt diep in het land in mijn oren en laat mij nergens rust, 
't Is stil hier, 'k verlang een stormdag, met witte jagende wolken      
En hoogopspattend schuim en meeuwen om kronk'lende kolken.

Ik ben een gedoemde zwerver, waar moet ik anders heen?
Maar gelaten door de wind gaan, weg uit de stad van steen. 
Geen vrouw, geen haard verwacht mij. Ik blijf ook liever zonder. 
'k Heb genoeg aan een pijp op wacht en een glas in 't vooronder

Curaslau.





'Want je weet tog dushi'
(door Don Da ddy Masacote)

mi papag aitje egt
zonder jij in die specht
ni mucho di amor
no worry com trabor dad dy moest dingen doen

ma ar je weet nog to en
bo ng bon bini bea ch
la primero negros oen

want zeker we ten sweeti
ik weet wat je wil tweeti

bonki bon milon ko bong
masacote mi co rasong

riba riba tril tril
mi kaka si en kil

pum p op de l oop slatje
da lan ka in die b oop snatje
si bo s i bo da mir as
chillo g ongbong di matras
ey ey p ussi bone
doble d melonemaar jij mijn slat tie

weet wat je wil s nattie
riba r iba ril ril
mi kaka si en kil
peki aka bling bling
fiel die melaka ding

da ddy die gaat piepen
pus hen flikken wieken
wen ken leuren wikken
matje dat gaat s chikken

doe de beest uit de kooi
en slurt je open mooi

aai peppie halo mamai
si di si di hoi hoi
bon mira blanka aaiii



Naschrift van de redactie:

Don Daddy Masacote (St.Willibrordus 1973, echte naam: Boeboe Leeflang)
was de eerste reggaeton-dichter van de Antillen. Met zijn indringende
gedichtWant je weet tog dushi werd Masacote, alias 'El Fanatico', in
één klap beroemd. Masacotes poëzie staat onder invloed van grootheden
uit de reggaeton zoals Immorales en Don Omar. De reggaetonmuziek
(een samentrekking van 'reggae' en 'testosteron') is een rage op de
Antillen en waaide deze zomer over naar Nederland. Met zijn gedichten,
waarin hij Papiaments en reggaeton-slang op onnavolgbare wijze met
het Nederlands combineert, gaf Don Daddy Masacote deze typische
muzieksoort een nieuwe dimensie. Zijn gedichten schreef El Fanatico
vanuit de Koraal Specht-gevangenis, waar hij een straf uitzat voor een
reeks delicten. Deze zomer kwam Masacote vrij - hij werd opgewacht
door een schare bewonderaars - maar lang 'vrij' was hij niet. Op 21
juli kwam er een tragisch einde aan het leven van de - inmiddels
legendarische - Antilliaanse dichter. Een vuurgevecht met de politie bij
een schoenenhandel, waar Masacote voor de elfde keer inbrak, werd hem fataal.



St. Willibrordus 2005
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...wordt vervolgd...





Voudoun

Struikelend over de leeggeroofde ruines van de
wereldgodsdiensten stuit ieder onvermoeibaar the-
oloog uiteindelijk op dat ene fiere pantheon dat alle
valkuilen van intolerantie en exclusivisme, waar de
eerder genoemde religies zich telkens weer opnieuw
en onwaarschijnlijk enthousiast in storten, op meer
dan charmante wijze weet te omzeilen. Het desbetr-
effende “Godenhuis” bevindt zich in de onpeilbare
diepten van het gebied dat bekend staat als de
Cariben. Het is een historische stortplaats van
schurken, slaven, piraten en wat dies meer zij.
Degenen die de bitterzoete smaak van dit pantheon
nooit geproefd hebben doen het af als toverij en
zwarte magie. Ze noemen het voodoo en denken
daarbij onmiddellijk aan leegbloedende geiten,
onthoofde kippen, poppen als speldenkussens en
wederopgestane maar nog wel wegrottende lijken.
Voudoun is de eigenlijke naam van de religie. Het is
ontstaan door een wonderbaarlijke samensmelting
van enkele tientallen verschillende Afrikaanse stam-
religies en het katholicisme. Franse slavendrijvers
brachten de oorspronkelijke inwoners van de baker-
mat der mensheid met duizenden tegelijk naar het
door hen van de Spanjaarden overgenomen eiland
Haïti. Daar dwongen zij hen, zoals het rechtgeaarde
kolonisten betaamde, tot het verrichten van iedere
fysieke arbeid waar zij zelf de goesting voor ontbeer-
den. Waar de nood het hoogst is blijkt religie dikwijls
zeer nabij en zo ook in dit geval. De slaven werden
officieel gekerstend, maar in plaats van zich ook
daadwerkelijk tot het nieuwe geloof te bekeren,
bekeerden zij heel slinks het nieuwe geloof tot hen-
zelf. De Afrikaanse stamreligies kenden oorspronke-
lijk een sterke voorouder-verering. Na de dood waren

de overledenen, met behulp van de juiste rituele onders-
teuning, in staat positieve invloed uit te oefenen op de
wereld van de levenden. Indien de rituele ondersteuning
veel en vaak werd uitgevoerd kon zo’n voorouder zelfs
uitgroeien tot een godheid oftewel Loa. De verschillende
Loa werden in de nieuwe context eenvoudigweg geïden-
tificeerd met een handjevol katholieke heiligen en
daarmee was in eerste instantie voor de toch al niet bij-
zonder geïnteresseerde kolonisten de proverbiale kous af.
Het afsmeken van hulp van deze Loa geschiedt door mid-
del van de welbekende en onterecht gevreesde bezeten-
heidsrituelen. In een indrukwekkend samenspel van dans
en muziek wordt door de begeleidende houngan of
mambo (het respectievelijk mannelijke en vrouwelijke
equivalent van een katholieke priester) de Loa geboden
zijn of haar intrede te nemen in het lichaam van een
uitverkorene. Vanwege de zeer  fysieke, om niet te zeggen
erotische, aspecten van dergelijke rituelen werd het,
ondanks de vele overeenkomsten in zowel dogmatisch als
ritueel opzicht, door ‘echte’ christenen al snel en tamelijk
rigoureus veroordeeld als een diabolische sekte. Dit gold
als startsein voor een eeuwenlang proces van zwartmak-
erij, waar zowel literair als cinematografisch dankbaar
van geprofiteerd werd en ons collectief geheugen nog
altijd de onjuiste vruchten van draagt. Onze Lieve Vader In
De Hemel heeft het echter altijd het beste voor met de
schelmen van zijn schepping en al helemaal als die er ook
nog lekker bij dansen in plaats van met zure gezichten
een of ander onnoemelijk saai stuk tekst staan te
herkauwen. Misschien is het juist daarom dat Voudoun zo
lekker voortkabbelt zonder zich te bezondigen aan de
vervelende ideologische karaktertrekjes die de rest van de
wereld langzaam in stukjes scheuren. Misschien moeten
we dan ook daarom concluderen dat het niet alleen ver-
dienstelijker maar waarschijnlijk ook echt beter is om met
de voeten te stampen en met de heupen te schudden dan
om de wereld zo nodig een betere plaats te willen maken.



Bijna half hard

Curacao, donderdagavond 11 november 2004
Ze heet Solaima en ik ontmoette haar vijf weken geleden in de openlucht stranddiscotheek Mambo. Uit
met collega’s zag ik haar billen dansen en om 2.00 uur ’s nachts durfde ik haar aan te spreken toen ik
nog een biertje haalde. Ze wilde een Amstel bright. Ze heette dus Solaima en mij kende ze van de bill-
boardreclame. Moos Alfredo. Ik gaf haar een sigaret en zei dat ze heel mooi was. Of ik niet van m’n
eigen vrouwen hield? Of viel ik op donker? Ze werkte bij McDonald’s. Ik zei dat ze prachtig was en
vroeg of ze mee wilde naar Wet & Wild. Ik vroeg haar telefoonnummer en ze toetste het twee keer in
mijn cellular in. Ik zei nog een keer hoe prachtig ze was en ging naar het toilet. Daar kwam ik mijn
vrouw tegen en even later werd ik opgebeld dat bij haar moeder uit de tuin een puppy was gestolen uit
de kooi. Op weg naar de uitgang kwam ik Solaima weer tegen en zei dat ik haar snel zou bellen. Ze zat
op me te wachten en ik zei tien keer keihard kut in de
auto op weg naar huis.
Vijf weken lang dacht ik aan haar maar durfde niet te
bellen. Vanmiddag parkeerde ik m’n auto tegenover
McDonalds in Punda en keek naar binnen. Daar zat ze
te eten. Ze verslikte zich in d’r juice en ik ging met een
kloppend hart naar binnen. ‘Moos.’ ‘Ja.’ Ik sprak even
met d’r en zei dat ik haar zeker zou bellen. Ze was die
middag om half zes vrij, zou haar vriendin in het zieken-
huis opzoeken en wilde dit weekend wel weer naar
Mambo. Sinds vijf weken was ze niet meer geweest. Of
ze het erg vond dat ik niet meer had gebeld. ‘Een klein
beetje’, en ze hield haar duim en wijsvinger een stukje
van elkaar. Buiten voelde ik me nogal wat. Kloppende-
hart-verliefdheid en bestelde een biertje.
Om vijf voor half zes rookte ik om de hoek van
McDonald’s een sigaret en wachtte tot ze naar buiten
kwam. Daar liep ze. Psst, psst. En ze keek om. Ik liep
een stukje met haar op, de brug naar Otrobanda was open en ik vroeg of ze wat wildedrinken. Op een
terras aan de St. Annabaai dronk ze twee Amstel brights en vertelde dat ze 21 jaar oud, moeder van
Solanty (bijna twee jaar) en haar vriend in de gevangenis van Roermond zat. Of ik haar dochter wilde
gebruiken als ik weer een billboardreclame had. Ze was nog steeds prachtig en dat zei ik ook. Ze zei
dat ze me ook leuk vond. Volgens haar had een vrouw aan de bar van Mambo verteld dat ik verliefd
naar d’r keek die avond, ook vroeg ze of ik zenuwachtig was geweest en aangeschoten. Ze werkte bij
McDonalds en ’s avonds bij een bar waar ze met mannen aan tafeltjes zat en in een andere bar achter
de bar, waar ze soms met mannen danste. Ze schreef de namen van de cafes op: Nellysol Inn, de andere
tent heette John’s. Er kwamen vooral Colombianen.
We gingen terug naar m’n auto en ik bracht haar naar het ziekenhuis waar ze een vriendin bezocht die
door haar oor was geschoten. Haar vriend speelde met een pistool en het ging per ongeluk af. In het
ziekenhuis mocht ik niet mee de kamer in en later pestte ik haar door te zeggen dat ik hier over een
film zou maken. Acht keer vroeg ze me dat niet te doen. ‘Want dan zie je me nooit meer.’ We zouden uit
eten gaan. Moeder waste in ochtendjurk de auto, twee zussen en een broertje keken me aan en Solanty
liep in een luier rond. Diepe geulen in de weg. Mijn vrouw belde en zei dat ze van me hield. Solanty
verkleedde zich en in de auto stonken haar voeten.
We aten aan het strand, dronken Amstel Bright en ik rookte veel, net als zij. Ik had geen vriendin of
vrouw en vertelde over m’n familie en m’n ex. Zij over d’r vriend van 30. Twee weken geleden heeft hij



een bewaker in elkaar geslagen. Met voetbal is hij levenslang geschorst op Curaçao vanwege een klap
op de bek van een coach. Ze was pikipiu, zoog alles uit. Ze at salade en baby ribs, ik kreeg m’n
hoofdgerecht niet op. Ik zat te twijfelen of ik haar mee naar huis zou nemen. Ze heeft grote, wiegende,
bruine borsten, een buik en jonge ogen. Ik noemde haar dushi, raakte haar een paar keer en zei nog
eens hoe mooi ze was. Twee keer belde een vriend van d’r moeder die wilde weten waar ze was. ‘Hij wil
neuken, maar ik houd van uitgaan en iemand eerst beter leren kennen’. Op weg naar de auto wilde ik
haar zoenen, maar deed niets. In de auto pakte ik haar hand en gaf een zoen, ze zei drie keer dat ik gek
was. ‘Waarom?’ ‘Daarom.’ Thuis zat d’r moeder nog buiten. Solaima gaf me een hand. Ik keek weg en
hoorde haar vragen of ik haar nog wilde bellen.
Tien minuten later belde ik vanuit de auto, ze zat tv te kijken. De herhaling van het Journaal. ‘Ik bel je
nog deze week. Drumi dushi’. ‘Oke.’ En weer wist ik niet wat ik moest denken en voelde me een slappe
rukker tegenover sterke meisjes, met wiegende, bruine borsten.

Zondagochtend, 14 november 2004
Op de parkeerplaats van Campo Allegre staan vier auto’s en
een pick-up. Binnen zitten vrouwen in hun ochtendjurk op de
stoep voor hun kamers. Ze lopen kletsend rond, drinken thee
aan de bar. De enige mannen zijn schoonmaker, barman of
geldomwisselaar. Een reggaeman staat achter een gokkast.
Klanten zijn er niet. Ze is donker als pure chocolade, 25 jaar
en afkomstig uit Bogota, Colombia. Haar ochtendjurk is
gehaakt en haar billen zitten gevangen in een strakke grote
witte slip. Ze lacht half en staat op uit haar stoel als ik haar
aan blijf kijken. Ze pakt m’n hand. Ik bestel een cola en een
sprite en weet niets te zeggen. We houden elkaars hand even
vast en ik pak een van haar billen vast. We lopen naar haar
kamer, onderweg kijkt niemand ons aan. Op de tv’s is honkbal
te zien, en porno met blanke mensen. Ze fluistert in mijn oor
en ik knijp in haar bil. Op bed ga ik zitten, zij doet een kaars aan en zet een waterkoker uit. Langzaam
streelt ze over mijn borstkas en rug terwijl ik mijn blouse uit doe, mijn slippers onder het bed leg en
mijn broek uittrek. Mijn strakke zwarte boxershort, cadeau van mijn vrouw, houd ik aan. Ze trekt haar
ochtendjurk uit en gaat met haar slip op de mijne zitten. Mijn geslacht is net niet meer slap. Ze doet
mijn broek uit, heeft een condoom in haar hand, maar probeert het niet eens. Ze kietelt mijn ballen en
doet haar slip uit. Ze zuigt aan mijn ballen en de wortel van mijn pik. Bijna half hard. Ze kijkt vermoeid,
ik weet niet hoe ik kijk. Ze zegt iets in het Spaans, glimlacht iets minder vermoeid en pakt vaseline.
Smeert het tussen haar bilspleet. Met haar billen naar me toegericht gaat ze op me zitten. Ik krijg
gevoel in mijn pik, maar voel het niet harder worden. Ze begint te rijden, ze begint te trillen. Enorme
donkere chocoladebollen gaan op en neer en heen en weer tegelijk. Ze steunt met haar handen op mijn
knieen en praat luid. Heel even voel ik een rilling in mijn kont en ik ben klaar. Witte sperma op een
donkere huid. Ze glimlacht en pakt tissues.
Ik geef haar vijftig gulden en een hand. De sprite en de cola laat ik achter.
Thuisgekomen drink ik cola, verschoon het zwembad en hang de was op. Ik zou weg kunnen gaan. Ik
zou rum kunnen drinken, friet kunnen halen of rondjes rijden. Maar ik doe niets. De krant laat ik liggen
en de muziek klinkt te hard.
Het duurt even en ik denk aan een pistool. Daarop schiet ik de hond dood, die ik niet heb.

Moos Alfredo,
Curacao (NA) 2005
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Onze spaarzame Curaçaose auteurs van naam getuigen altijd in zeer beeldende en bewogen zinnen.
En goede schrijvers leveren toch minstens de, zij het wellicht enigszins gekleurde neerslag van het 
zelfbeeld van een jonge natie. Mogen wij hun ideeën en gedachten parafraseren, dan is Curaçao na haar
ontstaan vele miljoenen jaren geleden uit een gigantische, apocalyptische fontein lava, constant haar uiter-
ste best blijven doen ten onder te gaan terzijde van het steeds snellere spoor in de vaart van andere meer
inventieve volkeren.
Sterker nog, de gehele Caribische regio zou zich in een dermate grote crisissituatie bevinden, dat slechts
één definitieve uitweg uit het door de oude generaties minutieus ontworpen ingewikkelde labyrint van
economische en sociale structuren mogelijk is, namelijk een catastrofe die in één allesomvattende tectonis-
che beweging iedere kracht uit de jeugdige ziel der eilanden trekt.
Onze dierbare pre-Colombiaanse God van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied waakt als vanouds al zo’n
1000 jaar over ons en kijkt vanaf de hoge transen van zijn protserige, hemelse paleis in de witte Andes op
ons neer. Iedere avond slaapt hij tevreden in onder zijn dekbed van dons. Zijn kostbare, met loden glazen
ingelegde bril plaatst hij ‘no problem’ iedere avond nonchalant op zijn nachtkastje.
Hadden wij, de Curaçaose bevolking dus, maar voor Opshon B, de totale en bikkelharde Onafhankelijkheid
gestemd tijdens het bindend volksreferendum van 8 april. Hadden we maar gekozen voor de wil van de
ongeletterde massa. Voor de keuze voor een vileine dictator of een junta die Banda’bou, het westelijk
gedeelte van het eiland, voor dissidenten zou hebben getransformeerd in een tropische goelag met een
‘tiki’ water in een blikken kroes en op een crisisrantsoen van maïsmeel,
zwarte bonen, gezouten vis en leguanensoep.
Helaas, een mooiere schrijverstoekomst, schrijnender leed en nieuwe inspiratie om lokaal literatuur te schri-
jven, was niet voor anderen en mij weggelegd op ons droge Caribische eiland aan de kleffe zoom van
grote buur en narcostaat Venezuela.
Maar ook op andere eilanden in het Caribisch gebied is het slechts bij hoge uitzondering gelukt om een
manuscript van regio-overschrijdende importantie te produceren zonder enige repressie en culturele dwang
van hogerhand en dit niet omwille van het eiland, maar eerder door een combinatie van talent,
doorzettingsvermogen en bittere armoede en nogmaals niet omwille van de schitterende, tropische natuur
en de luiheid en niet te stelpen dorst naar bruine rum van de lokale bewoners.
Schrijven in en over het Caribisch gebied en Latijns-Amerika betekent ook een voortdurende strijd met de
werkelijkheid die de fictie van het geschrevene steeds weer achterhaalt in een schokkende en 
confronterende realiteit.

‘Een tropische goelag’
Observaties over Caribische literatuur 

Door Hans Vaders  



De Colombiaan Gabriel García Márquez vertelt dat hij tien jaar research deed naar dictators, aanverwante
potentaten en andere vreemdsoortige vogels voor zijn boek ‘De herfst van de patriarch’, maar 
dat hij tot de slotsom kwam dat niets onmogelijk was, dat er eigenlijk niets voor hem te verzinnen viel en
alleen de bizarre waarheid genoteerd kon worden.
Antonio López de Santana begroef zijn afgezette been tijdens een staatsbegrafenis met veel pracht en
praal, zoals Captain Don Stewart op Bonaire dat kortgeleden overigens ook deed.
President voor het leven van Haïti François ‘Papa Doc’ Duvalier liet alle zwarte honden in zijn land
uitroeien, omdat een van zijn politieke tegenstanders zijn menselijke gedaante had verwisseld voor die van
een vervaarlijke zwarte viervoeter. Filosoof doctor Francia, timmerde Paraguay dicht als een onbewoonbaar
verklaard huis en liet maar één raam open waardoor de post naar binnen kon.
Anastasio Somoza García van Nicaragua had bij zijn huis een privédierentuin waar wilde beesten en poli-
tieke gevangenen slechts door een dun traliehek van elkaar waren gescheiden. Lope de Aguirre liet zijn
afgehakte hand dagenlang de rivier afdrijven. De bevolking huiverde, bevreesd voor die moorddadige
magische hand. En Martines, de dictator van El Salvador, liet eens alle straatlantaarns in het Midden-
Amerikaanse land omwikkelen met rood papier om een mazelenepidemie te keren. Ook had hij een slinger
uitgevonden die hij voordat hij ging eten boven zijn bord hield om te zien of zijn eten niet vergiftigd was.
Maar ook de Curaçaose schrijver Boeli van Leeuwen vertelt in zijn verhaal ‘Het ei van Papa Doc’ in de bun-
del ‘Geniale Anarchie’over doctoor Da Gosta Gomez die het had over zekere bloemen in het dichte regen-
woud aan de oevers van de Amazone, die ‘s nachts kleine bloempjes omstrengelen en opeten.
Daarna volgt verder een nauwkeurige beschrijving van het ei, de kleur, de temperatuur en de uitstraling,
dat door Papa Doc van toverkracht was voorzien, zodat niemand op Haïti meer eieren durfde te eten; een
ieder wantrouwde op het laatst de eigen kip!

Literatuur, romans en gedichten, wordt in het Caribisch gebied geschreven vanuit een zekere mate van
onbehagen omdat de noeste arbeid niet echt zorgt voor enige verandering in levens- of denkpatroon. Dit
geldt niet alleen voor de eigen situatie, maar ook door het letterlijk zien, het meemaken van het onrecht,
de kneveling, de corruptie en het nepotisme, waarbij de schrijver niet alleen toeschouwer
langs de zijlijn, maar tevens ook slachtoffer en mededader is. En in het meest transparante geval 

draait de scribent als oproerkraaier de bak of psychiatrische kliniek in, in het ergste geval wordt 
nooit meer iets van hem vernomen omdat hij op een verre ‘reis’ is gegaan.
Curaçao kent in dit kader geen echte, grote schrijftraditie, geen Zuid-Amerikaanse verteltraditie die wat
verder reikt dan wat uit West-Afrika afkomstige dierenfabels. De traditie om te lezen ontbreekt daarnaast
ook volkomen op een eiland waar vele mensen functioneel analfabeet zijn en daar ook nog trots op zijn.
Dat er in het verleden bij kaarslicht fanatiek geschreven werd in het Nederlands, Spaans en Papiamentu,
lag meer aan een gebrek aan ontspanningsmogelijkheden en deze worden momenteel ruimschoots
afgedekt door televisie, internet, muziek-, eet- en andere festivals, door carnaval en het oogstfeest.

Vele liefhebbers kennen Curaçaoënaar Tip Marugg als de schrijver van de romans ‘Weekendpelgrimage’, ‘In
de straten van Tepalka’ en niet in de laatste plaats ‘De morgen loeit weer aan’, waarvoor hij een nominatie
voor de AKO Literatuurprijs verdiende, maar afwijzend, nors en eenkennig reageerde op de uitnodiging
naar het koude moederland te komen. Minder bekend is zijn in subtiel-intrigerende stijl geschreven beperk-
te poëtische oeuvre, dat voor een belangrijk deel verzameld is in de bundel ‘Afschuw van licht’. Tip Marugg



heeft zich zijn gehele leven in een zelfgeschapen duisternis gehuld. Altijd bewust op de achtergrond, pub-
liciteitsschuw, wars van contacten hem door de verontrustende buitenwereld aangedragen of opgedron-
gen. Marugg, de ex-luitenant van de schutterij, de ex-Shell-employee; Marugg, die eens gezegd heeft ‘dat
schrijven en dichten in wezen onproductieve en krankzinnige bezigheden zijn alleen geschikt voor luie
mensen’.
Maar, bij schrijven en dichten, althans bij de getalenteerde, geldt bezetenheid als inspiratiebron. Bij Marugg
zijn dit de koele uren van schemering, avond en diepe nacht, wanneer de doodsvlinder zich als een voor-
bode van de eeuwige stilte nestelt boven het kozijn van het keukenraam tegen de witgepleisterde muur.

Ter illustratie, toen het nog de goede kant opging, onderstaand interview uit 1979 met de kluizenaar van
Banda’bou Tip Marugg in zijn dagschuw huis, waar de zon hem keer op keer iedere nieuwe morgen aan-
klaagt.

Je gebruikt in je gedichten en je proza vaak abstracte begrippen zoals eenzaamheid, nacht en
wanhoop, culminerend in het uiteindelijke begrip: de dood. Wat betekent de dood voor je?

Marugg: ,,Het leven is een lugubere grap. De mens krijgt bij zijn geboorte al een vast-
staand, onherroepelijk oordeel met zich mee: ‘Ik moet sterven’. Wat kan je dan nog
van een terdoodveroordeelde verwachten? Je vraagt je af, waar heb ik deze ultieme
straf aan verdiend? Ik sta er verbijsterd over dat de meeste mensen zich nog zo fat-
soenlijk gedragen, dat ze het vonnis schouderophalend naast zich neerleggen. Het
doodgaan zelf is een strikt private aangelegenheid. Of er nu wel of geen mensen bij
zijn, of het gebeurt in een kroeg, op een plein of in bed omringd door de voltallige
verwanten en vrienden. Het is en blijft een privéaangelegenheid.
Misschien is zelfmoord wel de meest natuurlijke dood. Je bepaalt dan persoonlijk het
waarom en het wanneer. Zelfmoord is overigens niet mooi. De dood is altijd
onmenselijk, de dood is vies. Soms kan echter de zelfverkozen dood verkieselijker zijn,
in extreme gevallen, boven het leven. En zo is het hangen in de cel te prefereren
boven het publiekelijk hangen op het dorpsplein.
Zelf ben ik bang voor de dood, nee, niet voor de dood zelf, maar voor de franjes er
omheen: het lichamelijk lijden, het langzaam verliezen van de eigen lichaamsfuncties,
de snikkende tantes en de potsierlijkheid na de dood.
Ik geloof dat iedereen die nadenkt over het leven met een gedachte aan zelfmoord
speelt. Maar er zijn natuurlijk altijd afweermechanismen zoals bijvoorbeeld het
diepgelovig zijn. Het spelen met de gedachte aan zelfmoord geeft het individu een
grote persoonlijke macht. De wens is souverein en integraal, heer en meester zijn over
het eigen lichaam, over het eigen leven. Een mislukte poging tot zelfmoord, 
en ook de wetgeving heeft daarmee rekening gehouden, is slechts een roep om hulp.
Zelfmoord wordt door de nabestaanden vaak gezien als een laffe daad, maar in
wezen is het een zeer moedige daad. De zelfmoordenaar heeft ‘brains’ nodig: er zijn
niet veel straatvegers die zich van het leven beroven, het zijn eerder de kunstenaars,
de intellectuelen, zij die te maken hebben met het pure leven in al haar vormen.



Daarnaast, ik blijf erbij, de dood is een niet verdiend vonnis, waarbij geen hoger
beroep mogelijk is. De dood is er voor iedereen. Sterven is als het ware een doodern-
stige zaak voor degene die op sterven ligt. En dan maakt het geen verschil of dit nu in
China of op Banda’bou gebeurt.”

Je had het zoëven over het diepgelovig zijn als afweermechanisme. Wat heb je zelf nog met
het geloof te maken?

Marugg: ,,Geloof is het zoeken naar…het zoeken naar een bepaalde waarheid en die
is universeel. Het werkelijke geloven heeft terdege zijn beroerde kanten, vooral in
deze tijd. Geloof is synoniem geworden aan religie: de oude doelstellingen zijn
duidelijk verlegd. Want religie is een menselijke instelling ten dienste van het geloof
dat geen menselijke instelling is. De religie heeft zichzelf tot een soort overimpor-
tantie gemaakt. We zien het over de hele wereld, in Iran, in Israël, in Ierland. Het
resultaat is dat ieder weldenkend religieus mens zich afkeert van de menselijke
instellingen van religie.
Dan zijn er twee mogelijkheden, of de mens creëert zich een persoonlijke band met
Zijn Schepper, of hij keert zich er totaal van af. Ik vind het zelf bijvoorbeeld ongeho-
ord dat de dominee als cabaretier moet gaan optreden om zijn schaapjes bijeen te
houden, terwijl de priester zijn kudde hoedt als een soort maatschappelijk werker. Op
deze wijze werken ze hun eigen boodschap tegen. Ze verliezen aan
geloofwaardigheid.
Zelf twijfel ik. De ene dag ben ik diepgelovig, de volgende dag ben ik atheïst. Ik ben
nu eenmaal geen standbeeld, ik ben niet van marmer. Misschien is er ergens wel een
schepper, maar ik ben in ieder geval niet overtuigd van zijn aanwezigheid. Er zijn
omstandigheden die mij dwingen te twijfelen aan zijn bestaan.
Ik heb de indruk dat God – zo hij bestaat – de atheïsten het liefst is. Een eerlijke, over-



tuigde atheïst komt mijns inziens hoger in de hemel als iemand die uit overtuiging
trouw naar de kerk gaat. Want God moet toch af en toe wat tegenspraak kunnen
dulden. Christus had de zondaars het liefst. Een atheïst is als een verloren zoon, als
een zwak mens die de dagelijkse beslommeringen nauwelijks het hoofd kan bieden.
Hij gaat de Amazone in, maakt ontdekkingsreizen en blijft in ieder geval ver van huis.
Olivia zegt niet voor niets in Hamlet van Shakespeare: ‘Lord, we know that we are,
but know what we may be’. Dat is het leven. Per slot van rekening zijn wij allen
Oliviaans dement.”

Tip, wat is je verhouding tot de ‘vrouw’?

Marugg: ,,Ik ben nooit getrouwd geweest. Ik heb de laatste weken wel een hond.
Maar dit is natuurlijk onzin. Ik zou kunnen zeggen: de vrouw is het liefste wezen van
de schepping, maar dan voor een half uur of voor drie kwartier. Ik sta persoonlijk niet
toe dat ze mij 24 uur per dag omringt.
Ik meen dat de eerstvolgende grote doorbraak op medisch terrein niets, maar dan ook
niets te maken zal hebben met de overleefde beweringen van die Weense oplichter
Sigmund Fraude, maar met het aantonen dat onze gevoelens op een soort chemisch
proces, op een soort chemische predestinatie berusten.
God spreekt in het paradijs Adam aan als De Mens. Tegenover Eva heeft Hij het over
De Vrouw. Met andere woorden, de man is compleet, de vrouw is het complement



van de mens! Hiermee wil ik overigens niet beweren dat de vrouw ondergeschikt is
aan de man.
In de jaren 58 en 59 ben ik verloofd geweest met een Canadees meisje, maar een en
ander heeft geen doorgang gevonden omdat ze mijns inziens teveel katholieke
kindertjes wilde hebben. Toch, ondanks mijn misschien negatieve standpunt in dit
kader, kan de vrouw wanneer zij wil een, zij het mysterieuze, zelfs glorieuze bron van
inspiratie voor de man zijn. Een vrouw die ditzelfde zou zeggen van een man heeft
mijn hoogste bewondering.”

Vertel eens iets over je periode als schutter.

Marugg: ,,Ik zat als achttienjarige op de AMS Peter Stuyvesant, de voorloper van het
huidige Peter Stuyvesant College op het Wilhelminaplein. Ik herinner me een donker
gebouw, triest, met hoge daken. Ik had voordat ik op de AMS kwam de mulo gevolgd.
Toen…ineens was het uit. Door de politie werd ik van school verwijderd. Ze kwamen
me halen omdat ik niet gereageerd had op het oproepingsformulier, omdat ik rek-
ende op een vrijstelling. Ik had buiten gouverneur Kasteel, die malafide ex-journalist
gerekend. Op dat moment, toen ik onder toejuichingen van mijn klasgenoten het
schoolplein verliet, was ik militair. Dat is de vergissing die Chris Engels heeft gemaakt
in zijn overigens verder juiste voorwoord bij mijn bundel ‘Afschuw van licht’.  Ik heb
nooit en te nimmer in de burgerorganisatie gezeten, ik was miltair. Ik zat in de zoge-
noemde ‘stootploeg’, opgeleid door Nederlandse mariniers. Door promotie werd ik
luitenant, want toen ik eenmaal 
in militaire dienst zat keek ik om me heen: de soldij was ook van buitengewoon
belang.
In de dienst heb ik wel wat mensen ontmoet die mijn sluimerende schrijverschap
hebben aangemoedigd: Luis Daal, René de Rooy. Misschien is het Luis Daal wel
geweest die mij heeft ‘aangebracht’ bij De Stoep van Chris Engels.
Als schutter was het eigenlijk alleen maar wachtlopen: Caracasbaai, Emmastad,
Bullenbaai. Duikboten heb ik niet gezien. Mijn vrienden en ik bewerkten de MA, de
Militaire Administratie om dezelfde wacht te krijgen. Dat waren uren om over liter-
atuur te praten, over boeken, over schrijvers waar we van hielden. Ik ben, ook door
mijn officiersrang, vijf jaar in het leger gebleven tot 1947. Daarna, toen ik afzwaaide,
kon ik na twee jaar werken bij de CSM een baan krijgen bij de afdeling public rela-
tions van de Shell bij het maandblad Passaat.”

Tip, je bent nog steeds een behoorlijke drinker, whisky en het laffe vocht dat de
Amstelbrouwerij tapt. Wat zijn je gedachten over alcohol?

Marugg: ,,Drink jij soms een heldhaftiger vocht? Nu, alcohol is de overtreffende trap
van alles. Als er geen alcohol meer zou bestaan, was het leven niet meer leefbaar.



Overigens, het Oude Testament druipt al van de sterke middelen, en dit om de andere
bladzijde. Als er geen alcohol zou bestaan, dan zou het leven op aarde een absoluut
toonbeeld zijn van saaiheid. Ik moet normaal kunnen functioneren tegenover de
geestelijk gebrekkigen, tegenover de domme mensen. Alcohol zie ik dan als een
wapen. Iemand die nadenkt over het leven, iemand die zijn eigen feilen kent, heeft
alcohol nodig.
Maar er zijn ongetwijfeld ook andere mensen die hun lichaam beveiligen zonder alco-
hol te nuttigen: atleten, vooral langeafstandlopers en ook mensen die heilig geboren
worden zoals bisschop Ellis. Alcohol speelt nu eenmaal een rol in mijn leven. Wanneer
ik mijzelf wil zijn, wanneer ik compleet wil zijn, is drinken een van de onderdelen van
mijn menszijn. Is drinken vaak niet essentiëler dan eten?
Koning Alcohol geeft in ieder geval veel meer plezier, want is eten niet iets dierlijks? Is

eten in feite niet iets vulgairs?
En heb je ooit wel eens een
kangoeroe alcohol zien
drinken?
De Nederlandse schrijver Gerard
Kornelis van het Reve heeft
eens gezegd: ‘Ik geef er de
voorkeur aan in het publiek te
neuken dan te eten’. Van het
Reve en ik schelen nauwelijks
veertig uur van elkaar in
geboorte-uur. De Heer moet wel
erg toornig zijn geweest in de
maand december van dat 
verschrikkelijke jaar.”

Wat is je houding ten aanzien van de Zuid-Amerikaanse literatuur en dit ook vergeleken met
de Europese literatuurtraditie.

Marugg: ,,Ik beschuldig de gemiddelde Europeaan ervan, dat hij niet voldoende aan-
dacht heeft voor Zuid-Amerikaanse literatuur. Zuid-Amerika is voor Europa, misschien
is Frankrijk een uitzondering,  nog steeds ver en vreemd en dan niet alleen
geografisch gezien. De Zuid-Amerikaanse literatuur heeft een enorm potentieel.
Geen enkele literatuur ter wereld is zo uitgesproken doordrenkt van en verwant aan
politiek en natuur, en dan natuurlijk de overwinning van de mens op die politiek en
natuur. Ik ken geen literatuur waarin een zo duidelijke plaats is ingeruimd voor de
onderdrukte mens en het medeleven met hem. In de Nederlandstalige Antilliaanse lit-
eratuur vind ik dit medeleven niet. Arion geeft in zijn werk wel een benadering, maar
ik vind dat hij weinig sociologisch inzicht heeft. Echter, ik geloof dat Frank Martinus
Arion het talent, de ingrediënten in zich draagt om een Boeli van Leeuwen en een Tip



Marugg verre te overvleugelen wanneer hij zich verder zou ontwikkelen.
En terugkomend op de verhouding met Europa. Franse scholieren leren bijvoorbeeld
dat Victor Hugo 300.000 gedichten heeft nagelaten, maar wat zegt dat?
De Zuid-Amerikaan Luis Borges overtreft in kwaliteit dit imposante aantal met een
enkel gedicht. Anders geformuleerd: er bestaat een onbekende Reus in Zuid-Amerika
en een bekend manneke in Frankrijk en dat manneke krijgt alle eer.
Mijn ergenis ten opzichte van de Europese houding is overigens niet van toepassing
op de Verenigde Staten. Al sinds jaren is de belangstelling en de waardering voor
Zuid-Amerikaanse literaire producten in Noord-Amerika vanzelfsprekend. Neem
bijvoorbeeld de ‘University Press’ die met zijn vele uitgaven op dit gebied heel goed
de universele waarde van de Zuid-Amerikaanse auteurs heeft ingezien.”

Schrijven op het warme Curaçao is in ieder geval een
gestoorde en nogal absurde bezigheid, terwijl de rest
van de bevolking aan het neuken en salsadansen is of
aan het barbecuen op het strand. De schrijver en
dichter op Curaçao is een buitenstaander geworden.
Het is toch zonder meer asociaal om vrijwel dagelijks
een urenlang gevecht aan te gaan met de tekstverw-
erker, zegt het publiek, zegt mijn buurtgenoot, zegt
mijn Curaçaose vriendin, terwijl het zweet van je
gezicht af parelt en het welkome bier niet koud te krij-
gen valt omdat de elektriciteit weer eens is uitgevallen
in de wijk. Het is daarnaast een bijzonder eenzijdige en
eenzame strijd – het gaat hierbij om schrijfdiscipline – en is meer geschikt wanneer het buiten bitter koud
is, terwijl de regen gedragen door een stormachtige novemberwind met regelmaat tegen de beslagen
ruiten klettert.
,,Ik geloof stellig”, verklaart een in Den Haag geboren Caribische schrijver die al 25 jaar te gast is op het
eiland en anonimiteit verkiest boven het volksgericht in Otrobanda, ,,dat het klimaat waarin je verkeert
invloed heeft op je hele doen en laten, dus ook op het schrijven van romans en poëzie. Vandaar dat ik vind
dat bepaalde taaluitingen ook klimaatgebonden zijn en dat je in wat koudere luchtstreken wellicht tot een
grotere literaire productie kan komen. En dat geldt tevens voor de sfeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
Russische schrijvers, in hun werk is somberheid en suïcide vaak troef, er valt maar bitter weinig te lachen.
Die auteurs zitten dan ook vijf maanden per jaar ingesneeuwd met als troost een fles bevroren wodka en
een geladen pistool bij de hand. En heb je weleens een roman gelezen van een eskimo of een jakoet?”
,,En wanneer de arbeid dan eindelijk gedaan is, blijf je zitten met een onbestemd, intens droef en ietwat
onheilspellend gevoel. Je weet namelijk niet meer of het wel goed is wat je hebt geproduceerd, al zegt je
redacteur en enige referentiekader in Nederland van wel. Je wilt de tekst eigenlijk ook niet meer herlezen
omdat je dan de neiging hebt op je manuscript te braken en het ingrijpend te ‘verbeteren’.”
,,Een roman, novelle of gedicht, ze zijn eigenlijk nooit rond, nooit helemaal klaar in de tropen, maar je
moet op een bepaald moment ergens een streep onder kunnen zetten, anders publiceer je nooit iets.”



,,Nogmaals, het is het leven van een buitenstaander, omdat je woont op een kleinschalig eiland onder de
zon zonder enige leescultuur of het zou het dagelijks consumeren van krantenkoppen met aanschouwelijke
foto’s – de afgerukte arm of het hoofd van de motorrijder – van ongelukken moeten zijn. Je kunt hier, vind
ik, de facto maar beter een echt vak leren, bijvoorbeeld dat van automonteur met een eigen bedrijfje. Mijn
garagist verdient in ieder geval een betere boterham dan ik. De drugsdealer op de hoek van de straat per

maand minstens het tienvoudige.”
,,Het enige dat me nogal tegenzit is het feit dat ik hier niet
ben geboren. Volgens sommige kortzichtige mensen op het
eiland kan je dan ook geen echte Curaçaoënaar of
Antilliaan zijn. Ik herinner me nog, dat ik begin jaren
tachtig in mijn hotelkamer in La Paix elke dag als een
bezetene aan het tikken was in opdracht van de Beurs- en
Nieuwsberichten, een dagblad dat eind vorige eeuw door
wanbeleid op de fles is gegaan. En iedere week werd ik
opgehaald door een stelletje analfabeten van de

Immigratiedienst dat me dan linea recta transporteerden naar Scharloo, waar ik dan zo’n twee uur werd
verhoord door een kaalhoofdige hork van een vent die tijdens ons ‘onderhoud’ constant met zijn by-side
zat te bellen, maar tegenover mij deed of het een zakelijk gesprek was. Ja, ze vermoedden dat ik zonder
toelatings- en vestigingsvergunning aan het werk was en daar stond onmiddellijke deportatie naar het
moederland op. Ook toen schreef ik zodoende al ‘boeken’ en nog eens ‘boeken’.”
,,Het is ook een soort vervreemding als ik ‘s middags in mijn kroeg in Otrobanda word aangesproken door
Jamaicaanse bolitaslikkers, die er dan van uitgaan dat ik op Curaçao met vakantie ben. Dat zijn ze zèlf
immers ook, hebben ze de immigratie wijsgemaakt. Die zien Curaçao als een puur zwart eiland vol
behulpzame, vriendelijke brothers, een soort veredeld, dus nog net
iets beter Haïti, waarin voor blanken in hun denkwijze vanzelfsprek-
end alleen maar als rijke toerist een plaats weggelegd kan zijn.”
,,De lokale literatuur, en ik twijfel er eigenlijk aan of die überhaupt
nog bestaat in de zin van literatuur, is in ditzelfde denkkader ook
gehandicapt door het bijna volledig ontbreken van enig historisch
besef. Want wie bestudeert er nog saaie geschiedenis? Maar het ken-
nen van de eigen geschiedenis is voor een volk mijns inziens even
belangrijk als het zich herinneren van het eigen verleden voor een
individu is. Dat verleden geeft reliëf aan wat hij nu ziet en in de
toekomst eventueel zal doen.”
,,De Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers beweert dat het enige
bewijs dat de schrijver bestaat zijn werk is. Zelfs als dit werk te eniger
tijd door geen sterveling meer zou worden gelezen, blijft de
mogelijkheid dat het wordt gelezen, omdat het in principe altijd wel
ergens is en aanwezig blijft: in een universiteitsbibliotheek, op de rommelmarkt in Punda, op een zolder,
waar iemand ooit, het vindt, en eeuwen na hem weer iemand.
Ik ben het in hoofdlijnen wel met Brouwers eens. Je overleeft jezelf onder meer door je boeken, door je



poëzie, als een schildpad, natte voetsporen uit de eeuwig loeiende oerzee aan de noordkust.
Alles wat een schrijver meemaakt, maakt hij mee in woorden; van alles wat hij ziet, is hij op 
hetzelfde ogenblik bezig volzinnen te maken; wanneer ik bij de Chinees zit om naar voetbal te
kijken, maak ik vaak aantekeningen op
een papiertje. Dat doe ik wellicht
dwangmatig al flink wat jaren. Nu blijkt
dat ik die snippers papier na enige tijd
nog kan gebruiken ook. ,,De oude
Hollandse en Zeeuwse zeevaarders zijn
ondanks de verworvenheden van de
Gouden Eeuw in de Nederlanden nooit
erg gespitst geweest op het uitdragen
van enige vorm van cultuur, laat staan
van hun belangrijkste uitdrukkingsmid-
del de taal. De ‘Chinezen van Europa’
legden zich primair toe op winstgevende
handel en dat merken we nog steeds in
onze literaire productie en omdat de communicatietaal binnen de gemeenschap steeds meer neigt
naar het Papiamentu. En in het Papiamentu kan je in nog geen jaren een goede roman schrijven.”
,,Was Curaçao gekoloniseerd door de hautaine Fransen - wat bijna is gebeurd in het verre verleden
– dan had partijleider Anthony Godett van de Frente in plaats van gebrekkig Nederlands vloeiend
Frans patois gesproken – zoals in Haïti gebruikelijk - een zetel in het Franse parlement gehad en
was het eiland al jaren een ultraperifeer gebied of provincie d’outre mer geweest met een Club
Meditteranée aan de Knipbaai. Onze ‘bloem der natie’ zou met succes Franstalig afstuderen aan de
Parijse Sorbonne en literatuur als onderdeel van onze cultuur zou een van de prioriteiten van beleid
zijn geweest.” De Franse demograaf Alfred Sauvy stelde eens in een studie over de opkomst, bloei
en eventuele ondergang van een natie dat ‘Un homme une fois formé, ne se détruit pas’. Mensen
hoeven de facto niets te bezitten, wanneer ze maar hun vorming, hun cultuur, hun opleiding met
zich meedragen. Van enige bagage op dit belangrijke terrein is op Curaçao nu echter niets meer
te merken. Het is zo ongezien al een tropische goelag voor schrijvers geworden.
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The String theory 

is a model of fundamental physics
whose building blocks are one-dimension-
al extended objects (strings) rather than the
zero-dimensional points (particles) that are
the basis of the Standard Model of particle
physics. For this reason, string theories are able
to avoid problems associated with the presence of
pointlike particles in a physical theory. Study of
string theories has revealed that they require not
just strings but other objects, variously including
points, membranes, and higher-dimensional
objects.

Science Questions
“A Question of Science”

Dear hunter for truth,

A few nano-weeks ago I recieved a
cry for help from a Dutch guy
named Elco Pelko. Elco’s family
had been in the string / grease
business for generations, living a
prosperous life in the Dutch heavi-
ly poluted countryside near
Slochteren, the famous “City of
gas”. Elco is happily married with
5 children, by 6 women.
One day his youngest son named
Jan-Peter-Piet-Hein aksked him:
“Daddy, what’s this String Theory
that I hear so much about on
Discovery Channel?  Does it also
need daddy’s grease?”
Our unfortunate Elco had never
heard of anything called a String
Theory before. Fearing his reputa-
tion as a person with a mind
boggeling capacity for understand-
ing even the most simple things.
He knew exactly what to do...
Write to the man that knows even
more than the next guy, being that
great combination of beauty and
brains you see above this article.
So Elco asked me kindly if I could
explain one or two things about
this mysterious theory, ensuring
me that he would drown my
spouce in String-grease and beat
the shit out of me if the answer
was in any way unsatisfying.
There’s only one thing I could do
and that’s throw my wisdom at
him, so....
catch Elco !!

Frankl Frunko



Interest in string theory is driven
largely by the hope that it will prove to be

a theory of everything. It is a possible solution
of the quantum gravity problem, and in addition to

gravity it can naturally describe interactions similar to
electromagnetismand the other forces of nature. Superstring

theories include fermions, the building blocks of matter. It is not
yet known whether string theory is able to describe a universe

with the precise collection of forces and matter that we observe, nor
how much freedom to choose those details the theory will allow. No

string theory has yet made falsifiable predictions that would allow it to
be experimentally  tested. on string theory has led to advances in mathe-

matics, mainly in algebraic geometry. String theory has also led to insight
into super symmetric gauge theories, which will be tested at the new 
Large Hardon Collider experiment.



VAKANTIEPRET

Blaken van gezondheid doe ik niet
Ik blijk nog altijd even bleek
Als op het ogenblik dat jij me tot mijn onuit-
sprekelijk verdriet
Ten afscheid kuste en in de steek liet
Ik lig eenzaam dagenlang in bed te blauw-
bekken en te rillen
Het is hier kil en koud, en het regent al een
week dat het giet
Ik denk aan jou, aan je borsten, je kuiten, je
buik
Je kut, je lillende billen
Aan alles, kortom, wat ik nu moet missen
Ik hoop dat je van je vakantie geniet
Te lui om op te staan gebruik ik vaak de
warmwaterkruik
Als ik weer eens moet pissen
En wanneer ik mijn honger moet stillen



Bijt ik mijn vingernagels kort
En spoel door met rode wijn
Ofwel eet ik dieetpillen
Ik hoop dat je snel weer bij me zal zijn
En dat dit stort weer een huis wordt
Een huis, geen vuilnisbelt
Ja, dat zou ik willen
Maar mijn geduld wordt op de proef gesteld
Je hebt zelfs nog niet één keer gebeld
Heb je misschien daar geen tijd te verspillen?
Bij het denkbeeld alleen al begin ik bijna luid en lang-
Durig te gillen
Van zielenpijn en schrijnend hartzeer
Maar misschien, ben ik soms bang
(Want sommige dingen kan je toch nooit zeker we-
ten...)
Keer je wel nooit meer weer
Van die vervloekte en door God vergeten
Nederlandse Antillen.

Christophe Vekeman
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