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EEN KATHOLIEK BESCHAVINGSOFFENSIEF
PAPIAMENTSTALIGE FEUILLETONS EN HET MODERNE LEVEN OP CURAÇAO,
1918 - 1938

Aart G. Broek

r.j. beaujon, 1915

De Nederlandse rooms-katholieke missie heeft een invloedrijke rol gespeeld in de 
geschiedenis van Curaçao, in het bijzonder in de negentiende en de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Na enige jaren Brits bewind verkreeg Nederland in 1816 opnieuw 
de koloniale heerschappij over Curaçao. In de jaren daarna wist de rooms-katholieke 
missie haar invloed uit te breiden onder de Afro-Curaçaose bevolking, dat wil zeggen 
onder de slaven, en later onder het gestadig groeiend aantal in vrijheid gestelde of 
geboren Curaçaoënaars met Afrikaanse voorouders en onder de mulatten, de nako-
melingen van (kortstondige) verbintenissen tussen blanken en zwarten of kleurlingen. 
Mede door haar toedoen werd de slavernij pas in 1863 afgeschaft.

Na de emancipatie van de slaven was de missie een institutie met een aan-
zienlijke macht geworden. De macht van deze institutie of – wat ik zou willen noemen 
– het religieuze regime werd in de daarop volgende decennia alleen maar groter.1 

1 Mart Bax, Religieuze regimes in ontwikkeling: verhulde vormen van macht en afhankelijkheid 
(Hilversum, 1988) 10, definieert een religieus regime als ‘een meer of minder geformaliseerde en geïn-
stitueerde constellatie van afhankelijkheidsverhoudingen welke gelegitimeerd wordt door een religieu-
ze gedachtegang en gedragen door een religieuze elite’. Religieuze regimes zijn per definitie machts-
constellaties. Als zodanig spelen ze een belangrijke rol op het niveau van sociale organisatie en oriën-



Voor onderwijs, ziekenzorg, arbeid of bemiddeling bij arbeid en voor vrijetijdsbeste-
ding was de Afro-Curaçaose bevolking in sterke mate afhankelijk van de missie. Dit 
gold vanzelfsprekend ook voor het scala aan rituelen rond geboorte, huwelijk, wijding 
aan huizen, zegening van oogsten, overlijden en begrafenis.

Een niet-katholieke levensstijl, niet-katholieke waarden en normen, principes 
en morele opvattingen waren voorbehouden aan de blanke elite van het eiland. Deze 
elite was – enkele uitzonderingen daargelaten – protestants of joods en onttrok zich 
aan de directe invloed van de missie. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de Cu-
raçaose samenleving analoog aan sociale en religieuze verschillen sterk raciaal ge-
segmenteerd. Aan de ene kant van de kleurlijn bevonden zich de blanken en aan de 
andere kant de kleurlingen (mulatten) en zwarte mensen. De gekleurde bevolkings-
groep – voornamelijk woonachtig in Willemstad – vormde de verschillende lagen van 
de middenklasse, terwijl de zwarte bevolkingsgroep – voornamelijk woonachtig bui-
ten de stad – de sociaal-economische laagste klasse vormde.2 

DE ROOMS-KATHOLIEKE MISSIE ONDER DRUK VAN EEN OLIERAFFINADERIJ

Omstreeks 1920 werd de invloed van de missie op de Afro-Curaçaose bevolkings-
groep voor het eerst daadwerkelijk bedreigd. De oorzaak was de bouw van een olie-
raffinaderij door de Koninklijke Shellgroep aan de St. Annabaai, de natuurlijke haven 
van Willemstad. Door de komst van de raffinaderij, tussen 1915 en 1918, veranderde 
Curaçao in twee, drie decennia van een agrarisch-commerciële in een modern kapi-
talistische en geïndustrialiseerde samenleving.3 De raffinaderij  breidde zich uit  en 
werd al snel de spil van de Curaçaose economie. Zij trok duizenden Caraïbische ar-
beiders en honderden goed opgeleide Nederlandse witte-boorden werknemers naar 
het eiland. De eilandbevolking groeide enorm: van 33.677 in 1915 tot 55.463 mensen 
in 1935. Door de economische bloei en de snelle groei van de bevolking nam de so-
ciale mobiliteit toe en veranderde de sociale structuur die terugging tot in de dagen 
van de slavernij. Het bestaande, vrij beperkte, scala aan ideeën, idealen, normen en 
waarden en levensstijlen veranderde en verbreedde. Nieuwe opvattingen werden be-
reikbaar en begerenswaardig voor de Afro-Curaçaose bevolking die zich tot dan toe 
vrij strikt had gehouden, respectievelijk had moeten houden aan het bestaande ‘aan-
bod’ van rooms-katholieke snit. 

De raffinaderij was een machtige organisatie die direct en indirect werk ver-
schafte en een inkomen garandeerde, weliswaar laag, maar hoger dan ooit daarvoor 
kon worden verdiend. Men was niet meer verplicht om in ruil daarvoor 24 uur lang 
volgens de (veeleisende) regels van een religieus regime te leven. Daarmee ontnam 
de Isla – de lokale benaming voor de raffinaderij – een belangrijke peiler aan de af-
hankelijkheid van de rooms-katholieke missie. De overheid steunde de Isla door faci-
liteiten, wetgeving, beschermende maatregelen en een grote mate van inspraak in 
het overheidsbeleid. Bovendien vergrootte de overheid de werkgelegenheid door een 
voortdurende uitbereiding van het ambtenarenapparaat. Verder bemoeide zij zich in 
tatie, alsmede van beleidsvoering dat gericht is op ‘nation building’ en ‘community building’. Een religi-
eus regime wordt verder gekenmerkt door expansietendensen (zowel territoriaal als sectoraal) en door 
voortdurende problemen van interne cohesie en externe confrontatie.  Religieuze regimes trachten 
deze problemen te beheersen door op allerlei manieren machtsbronnen aan zich te trekken en te mo-
nopoliseren, waaronder oriëntatie- en organisatiemiddelen.
2 Voor detaillering, zie met name H. Hoetink, Het patroon van de oude Curaçaose samenleving 
(Amsterdam, 1987 [1958]). 
3 Deze veranderingen zijn onder meer onderwerp van studie in R.A. Romer, Een volk op weg/ 
Un pueblo na kaminda (Zutphen, 1979) en in J. Soest, Olie als water (Zutphen, 1977), waaraan gege-
vens voor de volgende alinea’s zijn ontleend.



toenemende mate met het onderwijs en de ziekenzorg, die tot dan toe het terrein 
waren van de rooms-katholieke missie.  Deze ontwikkelingen ondermijnden de in-
vloed van de missie op het denken en handelen van de Afro-Curaçaose bevolking in 
de stad. Dit gold ook voor de arbeidsmigranten van elders uit de Caraïbische regio. 
Zij behoorden min of meer tot dezelfde sociale en etnische groeperingen, maar ont-
trokken zich, mede door een andere religieuze achtergrond, op voorhand reeds aan 
de invloed van de rooms-katholieke missie.

 Monseigneur Petrus Innocentius Verriet

In 1919 werd “onder de bescherming van God Almachtig” en overeenkomstig de be-
ginselen van de Roomsch-Katholieke Kerk te Curaçao de Curaçaose Roomsch-Ka-
tholieke Volksbond opgericht.4 Tot de initiatiefnemers behoorden de ‘leek’ Antoine J. 
Pijpers en de Pater Dominicaan Petrus I. Verriet, de latere Apostolisch-Vicaris van 
Curaçao. Zij lieten zich vooral leiden door de pauselijke encycliek  Rerum Novarum 
(1891) en door ervaringen hiermee in de zuidelijke provincies van Nederland.5 De 
vereniging had tot doel de zedelijke en stoffelijke belangen van de bevolking der Ko-
lonie Curaçao te bevorderen. Dit doel zou onder meer moeten worden verwezenlijkt 
door kosteloos onderwijs aan ambachtslieden te verzorgen, door verenigingen van 
ambachtslieden, door speciale fondsen om de leden bij ziekte- en sterfgevallen finan-
cieel te steunen, door bijeenkomsten waar arbeidsethos en algemeen welzijn bespro-
ken werden, door coöperatieve winkels, en door een Papiamentstalige weekkrant, La 
Union (De Eenheid).

 Met de oprichting van de Volksbond werd een poging ondernomen om de 
macht van het rooms-katholieke religieuze regime te consolideren en uit te breiden. 
La Union was bedoeld om daarin een belangrijke rol te spelen. La Union vond haar 
lezerspubliek vooral onder de leden van de Volksbond. Deze organisatie ‘rekruteer-
de’ haar leden uitsluitend uit de Afro-Curaçaose bevolkingsgroep.6  Het merendeel 
van de leden van de Volksbond had slechts de rooms-katholieke lagere school door-
lopen of zelfs niet afgemaakt. De mannen hadden een ambachtelijk beroep, of waren 
zeeman, dokwerker, bus- of taxichauffeur, douanebeambte, loketbeambte of winkel-
bediende.  De  vrouwen  waren  naaister,  wasvrouw,  kokkin,  hoedenvlechtster,  ver-
koopster, schoonmaakster en/of droegen de zorg voor het eigen huishouden en de 
kinderen. De mannen en vrouwen die zich aangetrokken voelden tot de Volksbond, 
4 Reglement di Curaçaose Roomsch Katholieke Volksbond (Curaçao, 1919), p. 1, waaruit ook 
het eerst volgende citaat.
5 In 1932 werd deze encycliek van Paus Leo XIII in Papiamentse vertaling als feuilleton gepubli-
ceerd in  La Union. Omtrent overeenkomstige organisaties en idealen in Nederland, zie W. v. Leeu-
wen, ‘Eenheid in onenigheid, eenheid in gehoorzaamheid. Sociale en economische opvattingen onder 
de katholieken in Nederland tijdens het interbellum’, Leidschrift 5 (1988), p. 1.
6 Halverwege de jaren dertig ongeveer 3000, zowel mannen als vrouwen, volgens gegevens uit 
C. v.d. Woestijne, Traha pa bienestar moral, social i material di colonia Curaçao: een analyse van de  
Curaçaosche Roomsch Katholieke Volksbond (Amsterdam, 1988), p. 29. 



al dan niet onder invloed van de paters Dominicanen, woonden overwegend in Wil-
lemstad, meer in het bijzonder in de wijken Otrobanda en, in iets mindere mate, Pie-
termaai-Berg Altena. Op de lijst van volksbondleden komen vissers noch landbou-
wers en hun vrouwen voor, wat erop wijst dat er vrijwel geen mensen van buiten de 
stad lid waren.

In de sociale stratificatie van de gesegmenteerde Curaçaose samenleving behoor-
den de leden van de Volksbond, de lezers van la Union, overwegend tot de hogere 
regionen van de (donker gekleurde) laagste sociaal-economische laag en de lagere 
regionen van de (lichter gekleurde) middenlaag. Bestuursleden van de vereniging en 
van haar onderafdelingen kwamen vrijwel uitsluitend uit de laatstgenoemde groep. 
De zeer kleine elitegroep van licht gekleurde, dan wel blanke katholieken was nau-
welijks actief betrokken bij de Volksbond. 

Manuel A. Fray Miguel Suriel

Op 27 oktober 1922 verscheen onder de hoede van de Volksbond het eerste num-
mer van La Union. De krant zou – om redenen die hieronder ter sprake komen – we-
kelijks een plaats inruimen voor Papiamentstalige feuilletons. De redactie van  La 
Union was voor deze feuilletons aanvankelijk aangewezen op vertalingen van verha-
len en romans uit het Spaans en Frans, zoals ook de redactie van de al veel oudere 
rooms-katholieke weekkrant La Cruz dit sinds haar oprichting in 1900 vrijwel uitslui-
tend was geweest.7 Al spoedig kon La Union echter oorspronkelijk verhalend proza 
van de Afro-Curaçaose auteurs Willem E. Kroon en Manuel A. Fray in het Papiamen-
tu, de lokale creoolse taal, opnemen.

Ruim een decennium lang zorgden zij voor bijdragen in de vorm van romans 
aan de krant van de Volksbond. Kroon en Fray waren hun journalistieke werk overi-
gens begonnen bij de weekkrant  La Cruz. Hun gezamenlijke productie, aangevuld 
met bijdragen van Emilio Davelaar, S. Miguel Suriel en Jozef S. Sint-Jago, was aan-

7 J. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao (Nijmegen, 1945) geeft een zeer gedetailleerde lijst van pe-
riodieken die in de Nederlandse Antillen (waren) verschenen tot aan het moment van publicatie van 
het boek. Over archieven waar deze uitgaven zich bevinden, handelt Aart G. Broek, ‘Zoektocht naar 
Curaçaose periodieken’, Beurs- en Nieuwsberichten, 3 februari 1990. Aan het ontstaan van feuilletons 
in de katholieke pers, aan de geïntendeerde en feitelijke functie ervan, is nog nauwelijks wetenschap-
pelijke aandacht besteed. Mij is slechts bekend A. Boon- De Gouw, ‘Feuilletons in de Rotterdamse 
pers in de jaren 1880 – 2920’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 10 (1984) 35.



zienlijk en betrof meer dan een dozijn lange verhalende teksten. Deze Papiamentsta-
lige romanfeuilletons waren direct betrokken bij de ingrijpende veranderingen in de 
samenleving van het eiland.

FEUILLETONS: POETICA EN ROMANS Á THÉSE 

De keuze voor ‘literatuur’ als een wapen tegen ongewenste (potentiële) veranderin-
gen in het sociale, culturele en religieuze gedrag van de Afro-Curaçaose bevolking, 
impliceert een sterk geloof in specifieke functies en effecten van teksten als romans 
en verhalen. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog ventileerden de rooms-katho-
lieke missie en haar auteurs regelmatig hun poëtica (literatuuropvatting), dat wil zeg-
gen hun ideeën en idealen met betrekking tot de aard en functie van literaire teksten 
en literaire procédés die gebruikt dienden te worden. Deze poëtica wordt allereerst 
gekenmerkt door de overtuiging dat literatuur per definitie een  perlocutionaire taal-
handeling is. Dat betekent dat de schrijver in de eerste plaats wil overreden, overtui-
gen, doen denken en handelen overeenkomstig de ‘moraal’ en de ‘strekking’ van de 
gelezen tekst.  In de rooms-katholieke persmedia – in het bijzonder  La Cruz ,  La 
Union en de Nederlandstalige Amigoe di Curacao – treft men verschillende artikelen 
aan, waarin deze overtuiging tot uitdrukking komt.

“Wat de auteur waardeert, wordt evenzo gewaardeerd door de lezer, wat hij ver-
afschuwt, komt de lezer even afschuwelijk voor, waar hij van houdt, daarvan 
moet de lezer ook houden, uiteindelijk wordt de lezer een gevangene van het 
gelezene”.8

Literatuur  werd  een  uitwerking  toegedacht  waaraan  lezers  onmogelijk  weerstand 
zouden kunnen bieden. Uit de veronderstelling dat literatuur per definitie informatief-
persuasief van aard is en een overeenkomstige overredende functie heeft, volgde 
consequent de overtuiging dat literatuur nooit  primair  een esthetische functie zou 
kunnen hebben: literatuur kon niet het genieten van de wijze waarop de taal bepaal-
de ideeën vorm geeft als belangrijkste functie hebben. Tot ‘goede literatuur’ behoor-
den teksten waarin de genoemde functie primair volgens het rooms-katholiek religi-
eusdidactisch erfgoed was ingevuld. Deze ideeën geven echter nog niet aan waarom 
‘literatuur’ in het Papiamentu geschreven diende te worden, en niet in het Nederlands 
of Spaans. Voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden in deze beide talen 
wed veelvuldig gepleit. Zo werd ook binnen de gelederen van de rooms-katholieke 
missie gepleit vóór het Nederlands en tégen het Papiamentu. De vertegenwoordigers 
van de rooms-katholieke leer – in het bijzonder de Paters Dominicanen en de Fraters 
van Zwijsen – waren het echter onderling niet eens over het gebruik van de lokale 
taal in hun taak om ‘den mensch’ te verbeteren, omhoog te heffen.9 Een discussie 
over het Papiamentu in de Amigoe di Curaçao, oktober/november 1915, tekende de 
tegenstelling tussen fraters (voorstanders van het Nederlands) en paters (voorstan-
ders van het Papiamentu).10

8 La Cruz 16 oktober 1918 (vertaling agb)
9 Omtrent de paters Dominicanen, zie J. v.d. Lee en R.N. Nooyen, Isla de los Santos (Curaçao, 
1970), en voor de Fraters van Zwijsen, zie S.v. Oirschot e.a. (red.), De Fraters van Zwijsen: 100 jaar  
Fraters op de Nederlandse Antillen (Zutphen, 1986). Voor wat betreft de onderwijsidealen van laatst-
genoemden, zie H. de Frankrijker en J. Schellekens, ‘Voor alles idealen! Het beeld van de rooms-ka-
tholieke onderwijzer in het interbellum’, Leidschrift 5 (1988) 1.
10 Omtrent deze discussie, zie T.F. Smeulders,  Papiamentu en onderwijs (Utrecht, 1987); zie 
ook Aart G. Broek, De kleur van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao; Ideologie en schrijven in het 
Papiamentu sinds 1863. (Leiden: KITLV, 2006.) pp. 53-89]



Pater Poiesz verwoordde onomwonden de instelling waarmee de rooms-ka-
tholieke missie, met name de paters Dominicanen, haar taak en de daarbij behoren-
de middelen en houdingen zag, waarmee de Afro-Curaçaose bevolking op hun waar-
de werd geschat.

“Het Papiamentsch is door de Katholieke Missie tot voertaal gekozen van de 
cultuur die zij aan het volk gegeven heeft. Zij heeft niet de hand gereikt uit de 
hoogte van een onbekende taal. Zij volgde de wijze gewoonte: (…) (m)et behulp 
van de eigen bekende taal het volk opvoeren tot een taal, tot een ontwikkeling 
die het niet kende”.11

 pater Poiesz

De woorden van Poiesz laten er geen twijfel over bestaan dat de opvoedende taak 
van de rooms-katholieke missie alleen te realiseren zou zijn met behulp van het Pa-
piamentu. Beide partijen hebben zich in hun praktijk – de fraters vrijwel uitsluitend in 
het onderwijs, de paters op andere terreinen, waaronder de pers – aan hun respec-
tieve opvattingen over de rol van het Papiamentu in “het omhoog voeren van het 
volk” gehouden. Dit was overigens het enige punt waarover zij van mening verschil-
den. De ‘onderontwikkelde’ Antilliaanse bevolking diende in beider ogen de, sterk op 
Nederlandse leest geschoeide, rooms-katholieke denk- en leefwereld te worden bij-
gebracht. Een logische gevolgtrekking uit de stellingname van Poiesz en de zijnen is, 
dat “goede literatuur” in het Papiamentu gesteld behoorde te zijn, wilde haar religi-
eusdidactische functie daadwerkelijk effect hebben. De auteurs waren geen andere 
mening toegedaan.

Toen in  de jaren twintig  en dertig  een gestadig groeiend aantal  ‘schapen’  uit  de 
rooms-katholieke ‘kudde’ steeds verder van de ‘stal’ afdwaalde, dan wel dreigde af te 
dwalen, maakte de redactie van  La Union consequent ruimte voor verhalende tek-
sten in het Papiamentu met een uitgesproken opvoedende en corrigerende strekking. 
Dit gebeurde in de overtuiging dat hierdoor de Afro-Curaçaose bevolkingsgroep voor 
de rooms-katholieke levens- en geloofspraktijk behouden zou kunnen blijven. Kroon, 
Fray, Suriel en Sint-Jago gaven deze taak vooral vorm in romans a thèse (tendensro-
mans). Zij schreven hiermee de eerste Papiamentstalige romans.12

11 Amigoe di Curacao 23 oktober 1915.
12 Gedetailleerde bibliografische gegevens in Broek, The Rise of a Caribbean Island’s Literature, 
299/300; hierin ook enkele samenvattingen van dergelijke romans. Samenvattingen van weer andere 
tendensromans in: idem, Early Prose Writing in Papiamentu: Educando un Pueblo’,  Caribbean Stu-
dies 22 (1989)1/2.



De romans van Kroon en de zijnen zijn voorbeelden van het betreffende gen-
re, waarvoor de volgende werkdefinitie opgang heeft gemaakt.

“(A) roman a thèse is a novel written in the realistic mode (that is, based on an 
aesthetic of verisimilitude and representation), which signals itself to the reader 
as primarily didactic in intent, seeking to demonstrate the validity of a political, 
philosophical, or religious doctrine’.13

In de Papiamentstalige romans a thèse leren de personages – en met hen, zo werd 
verondersteld, de lezers – de rooms-katholieke levens- en geloofspraktijk als de enig 
juiste en ware te accepteren. Tegenover fouten die werden gemaakt en de (zeer) na-
delige  consequenties  daarvan,  werd  de  reddende hand  van de rooms-katholieke 
‘doctrine’ geplaatst. Vasthouden aan de leef- en geloofsregels van de rooms-katho-
lieke kerk zou de personages – dan wel de lezers – behoeden voor de gevaren waar-
aan zij blootstonden wanneer zij zich zouden overgeven aan de vermeende geneug-
ten die het verander(en)de Curaçao haar bewoners sinds kort bood en aan vrijere – 
voor een belangrijk deel niet-katholieke - morele opvattingen.

Van de vermeende gevaren in  het  toenmalige Curaçao moeten vooral  ge-
noemd worden: het nastreven van materieel gewin, luxe (waaronder Amerikaanse en 
Franse modieuze kleding en haardracht), vakanties en statussymbolen (waaronder 
verfraaiing van woning), het zich overgeven aan het uitgaansleven (cabaret, café, 
dansgelegenheden, theater, cinema, shows) en het leiden van een ‘bandeloos’ leven 
(drinken, dansen, gokken, erotiek, picknicks), het aangaan van oppervlakkige vriend-
schappen, en het gebrek aan ‘integriteit’. Maar in de tendensromans kwamen ook ter 
sprake vermaledijde sociale verschijnselen al ‘(platonische) lesbische liefde’ en ‘in-
cest’. Dit leven kreeg het label van civilizacion moderna mee. Wie zich overgaf aan 
de geneugten van de ‘moderne beschaving’ zou – te oordelen naar de feuilletons – 
lijden  onder  armoede,  alcoholisme,  ongehuwd  moederschap,  prostitutie,  extreme 
psychologische spanningen, chronische ziektes, zelfdoding en moord. Willem Kroon 
vatte het een en ander in zijn roman Mientrastanto anochi n’sera, careda n’caba als 
volgt samen: “un bida sin religion ta peor cu di un animal” (leven zonder religie is er-
ger dan dat van een beest).14

Het moet benadrukt worden dat in de romans vrijwel uitsluitend Afro-Curaçao-
se personages geconfronteerd worden met de ongunstige effecten van de civilizaci-
on moderna, in het bijzonder personages uit Otrobanda en Pietermaai. Zíj  zijn de 
hoofdpersonen met wie het goed of slecht afloopt, terwijl Afro-Curaçaoënaars uit de 
kunuku (van buiten de stad) geen hoofdrol en zelden een bijrol spelen. Representan-
ten van de lokale blanke elite komen eveneens nauwelijks voor in de afleveringen 
van de feuilletons. De personages uit deze verhalen behoorden dus tot dezelfde so-
ciale groep als hun lezers. Deze personages/ lezers werd gewezen op de gevaren 
van de civilizacion moderna. In de romans worden juist zij ook geschilderd als dege-
nen die de mogelijkheid hebben om te stijgen op de sociale ladder door verbetering 
van hun financiële situatie. Als dit gebeurde en als zij zich daarbij overgaven aan de 
civilizacion moderna door zich niet strikt te houden aan de rooms-katholieke leer, dan 
betekende dit in de romans ‘hel en verdoemenis’. Sociaal-historisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat de missie en haar auteurs de juiste groep voor ogen had waar het 
sociale mobiliteit  betreft.15 In de praktijk van alledag werden een sociaal-economi-

13 S.R. Suleiman,  Authoritarian Fictions: the Ideological Novel as a Literary Genre (New York, 
1983) p. 7.
14 Deze tendensroman verscheen in afleveringen in La Union van 29 oktober 1925 tot en met 25 
maart 1926.
15 Zie met name Romer, Een volk op weg, 60–115.



sche positieverbetering en de civilizacion moderna door de betreffende sociale groep 
echter niet als ‘hel en verdoemenis’ ervaren – integendeel.

ALTERNATIEVEN

Halverwege de jaren dertig komt er een eind aan de strijd tegen de civilizacion mo-
derna via de Papiamentstalige feuilletons. De redactie van  La Union zag zich ge-
noodzaakt om opnieuw over te gaan tot het opnemen van vertalingen van romans. 
Vrij spoedig daarop werd ook de opname van vertalingen beëindigd. Na jarenlang 
trouw teksten geschreven te hebben voor de weekkrant, zwegen de auteurs voor lan-
gere tijd, sommige zelfs voorgoed. Die missie zelf was al enige jaren eerder tot het 
inzicht gekomen dat de feuilletons weinig zoden aan de dijk zetten.

De wijze waarop de door-de-weekse dagen werden doorgebracht onttrok zich 
vanaf de jaren twintig steeds meer aan de invloed van de missie. De romans eisten 
een overgave aan de bescherming van de rooms-katholieke missie, terwijl het feitelij-
ke doen en laten vrijwel geheel werd bepaald door de Isla, de daarvan afhankelijke 
bedrijven en de overheid (het ambtenarenapparaat). De mogelijkheid om de vrije tijd 
op ‘wereldse’ wijzen door te brengen oefende een sterk aantrekkingskracht uit. De 
Volksbond en  La Union wisten deze ontwikkeling niet te keren. De Volksbond was 
vooral populair dankzij de verzekeringen bij ziekte en overlijden.16 Verder realiseerde 
zij in de jaren twintig geen van haar andere doelstellingen. Pas in de jaren dertig ging 
de Volksbond over tot het organiseren van vakbonden (overigens niet op de raffina-
derij), het oprichten van een ambachtsschool, een toneelvereniging en een theater, 
de bouw van volkswoningen, het oprichten van de padvinderij, een bibliotheek en 
sportclubs.17 

 
Toneelvereniging Liga Eucaristica Pietermaai, Willemstad, Curaçao, amateurspelers van het  
stuk Traidor y cobarde (verrader en lafaard), 1936.

Deze activiteiten werden ontplooid op een verhoudingsgewijs laat tijdstip. De olie-
maatschappij was reeds prominent aanwezig op het eiland en haar sociaal-economi-
sche invloed was in de hele samenleving voelbaar. Bovendien konden deze activitei-
ten slechts tegenhangers vormen van een fractie van de ‘verleidingen’ die het eiland 
bood. Tevens dient benadrukt te worden dat deze activiteiten en organisaties en con-
16 Ook in Nederland werd door rooms-katholieke persorganisaties de uitgave van een krant meer 
dan eens gecombineerd met verzekeringen, waarover O.S. Lankhorst, ‘Tussen commercie en aposto-
laat; de katholieke dag- en weekbladen in Nederland tot 1940’, in: M. de Coo-Wijgerinck e.a. (red.), 
De gezegende pers (Zeist, 1989) 49.
17 V.d. Lee en Nooyen, Isla de los Santos, 81/2.



tinuering van het negentiende eeuwse ‘paternalisme’ van de missie vormden en on-
der meer hierdoor ongunstig afstaken tegen wat elders in de samenleving mogelijk 
werd.18

De poging van de missie en haar auteurs om de ‘verderfelijke’ invloeden in de 
eerste plaats verbaal te bestrijden lag in het verlengde van de betekenis die men aan 
tendensromans toekende. Het moet voor de missie en de auteurs zeer moeilijk, zo 
niet onmogelijk zijn geweest om in te schatten in welke mate de sociaal-culturele ver-
anderingen zich zouden manifesteren. Omstreeks 1930 werd het ‘verbale’ sociaal-
culturele beleid vervangen door een sociaal-economisch georiënteerd beleid. Dit im-
pliceerde dat de missie zélf vanaf dat moment aan de feuilletons minder belang toe-
kende in de strijd tegen de civilizacion moderna. Dit heeft ongetwijfeld de betrokken-
heid van de Antilliaanse auteurs en het belang van de oorspronkelijk Papiamentstali-
ge feuilletons verminderd. Met de komst van de Nederlandse olieraffinaderij namen 
het belang en de status van het Nederlands in de kolonie toe als nooit tevoren. Wie 
zijn sociaal-economische positie  wenste te  verbeteren diende daartoe het  Neder-
lands te omarmen en het Papiamentu te laten voor wat het lange tijd uitsluitend was 
geweest: een spreektaal. Juist de groep die via de Papiamentstalige feuilletons be-
reikt moesten worden, en vooral de schoolgaande jongeren uit die groep, was door-
drongen van de noodzaak het Nederlands te leren beheersen. Feuilletons in het Pa-
piamentu ondersteunden een dergelijke overtuiging vanzelfsprekend niet: als er gele-
zen werd, dan in het Nederlands. Het onderwijs werd in de loop van de jaren dertig 
dan ook geheel in het Nederlands gegeven, terwijl daarvoor nog enige ruimte was 
voor het Papiamentu, bijvoorbeeld in het godsdienstonderricht.

De scheuren en breuken in de betrokkenheid van de Afro-Curaçaose bevol-
king en de auteurs bij de rooms-katholieke missie alsmede in de ideologie, die in de 
loop van de jaren dertig en het daarop volgende decennium ontstonden, hadden ech-
ter andere oorzaken. Er was een groeiende onvrede ontstaan over het handelen van 
de rooms-katholieke missieleden op het eiland. Deze onvrede werd voor het eerst 
expliciet geuit in 1928 door een Afro-Curaçaoënaar, Mederdo de Marchena in een 
brochure getiteld Ignorancia ó Educando un pueblo (Onwetendheid of de Opvoeding 
van een volk). Van grotere invloed op de Afro-Curaçaose auteurs zijn echter de kriti-
sche stukken van de romanschrijver Willem E. Kroon geweest. Hij uitte in de jaren 
dertig scherpe kritiek op de aard van de bemoeienissen van de missieleden. Hij koos 
daarvoor de op Curaçao veel gebruikte weg van  remetido, de ingezonden brieven. 
Kroons kritische kanttekeningen bij de gedragingen van de rooms-katholieke missie-
leden verschenen in de weekkrant La Prensa, door de missie ‘e korant di diabel’ (de 
krant van de duivel) genoemd.

De eerste vijf jaargangen van La Prensa, van 1930 tot en met 1934, zijn verlo-
ren gegaan. Daardoor zijn niet alle bijdragen van Kroon bewaard gebleven. Wel be-
vinden zich in bepaalde archieven nog de ingezonden stukken van Kroon aan  La 
Prensa uit het begin van de jaren dertig. Dit dozijn krantenknipsels maakt goed dui-
delijk dat er in de ogen van deze productieve schrijver heel wat schortte aan de han-
del en wandel van de rooms-katholieke missie. Eén van de belangrijkste kritiekpun-
ten van Kroon betrof discriminatie op grond van huidskleur.

“Menschen, die geroepen zijn de verbroedering der menschen te bewerken, ge-
ven voortdurend te kennen dat zij klassen en categorieën onder het volk willen 

18 Over dit paternalisme en de uitwerking, zie onder meer A. Romer, ‘Arbeidersbeweging op Cu-
raçao’, in O. Blinker (ed.),  Opstellen ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Kamer van 
Koophandel en Nijverheid te Curaçao (Curaçao, 1984) 92-95, en R.A. Romer, ‘Over het vergankelijke 
en het blijvende in het werk van de Fraters van Tilburg’, in V. Oirschot e.a. (red.), De Fraters van Zwij-
sen, 173-175.



stellen, door aan de blanken voorrechten te geven of aan hen die bemiddeld 
zijn, boven de armen en de zwarten”.19

Kroon toont zich een uiterst gevoelige censor van uitlatingen en gedragingen die uit-
gingen van de vermeende superioriteit van de blanken ten opzichte van de Afro-Cu-
raçaose bevolkingsgroep waartoe hij en de andere schrijvers behoorden. Als zodanig 
betrof  zijn kritiek niet  uitsluitend de rooms-katholieke missie.  Het gegeven dat de 
rooms-katholieke leer principieel gelijkheid voorstaat ongeacht huidskleur en sociaal-
economische status, maakte dat Kroon des te feller uithaalde naar vertegenwoordi-
gers van die leer wanneer hij hen wel onderscheid zag maken. De donkere huids-
kleur en de sociaal-economische zwakke positie leken Kroon meer dan eens door-
slaggevend te zijn voor de mindere behandeling van deze Curaçaoënaars door de 
missieleden.

Willem E. Kroon

In de ogen van Kroon zou de macht van de rooms-katholieke missie zich niet verder 
mogen uitstrekken dan de direct kerkelijke aangelegenheden. De missie zou er in de 
kerk en het kerkelijk leven voor moeten zorgen dat de Afro-Curaçaose bevolking op 
gelijkwaardige en menselijke wijze begeleid werd. Daarin faalde de missie echter in 
menig opzicht, wat volgens Kroon onder meer bleek uit de slechte opkomst naar de 
kerk. De mensen kwamen uit angst één, twee keer per jaar, opdat men in geval van 
overlijden in ieder geval verzekerd zou zijn van een begrafenis in gewijde aarde en 
niet in de chique (‘varkenshok’, begraafplaats van ongewijde aarde). De dreiging die 
uitging van een begrafenis ‘als een varken’ in ongewijde aarde was één van die dis-
criminerende onderdrukkingsmethoden van de missie. Daartoe behoorde ook het op 
zaterdagochtend dopen van buitenechtelijke kinderen in plaats van op zondag. Kroon 
tekende hierbij verontwaardigd aan “dat wanneer het buitenechtelijke kind een man 
met geld en een hoge positie is geworden, hij wel gevraagd en gewaardeerd wordt 
door de klerikale kring”.20

Het ontbrak de missie volgens Kroon aan voldoende respect voor de histo-
risch gegroeide eigenaardigheden van de Curaçaose samenleving, en van de Afro-
Curaçaose bevolkingsgroep in het bijzonder. De kerk verzweeg haar eigen misstap-
pen (zoals de inquisitie), maar wreef de arme Afro-Curaçaose bevolking vermeende 

19 La Prensa, februari of maart 1931 (vertaling agb).
20 La Prensa september 1931 (vertaling agb).



misstappen onder de neus, tot in het graf toe. Kroon kon dan ook niet anders dan de 
handelwijze van niet-katholieken prijzen.

“God zij dank hebben de antiklerikalen openbare begraafplaatsen gemaakt, vrij 
op een terrein gezegend door God zelf en niet opnieuw gezegend door de cle-
rus! (…) In iedere parochie in de buitendistricten moet een openbare begraaf-
plaats komen; ook daar zijn mensen die geen varken genoemd willen worden, 
niet tijdens hun leven, noch wanneer zij dood zijn”.21

Kroon verwoordde naar alle waarschijnlijkheid niet alleen een persoonlijke opvatting, 
maar een op dat moment nog nauwelijks openlijk uitgesproken gevoel van een groei-
end aantal katholieke Curaçaoënaars. 

“Ik weet al geruime tijd dat de clerus de ‘negers’ en ‘armen’ voor een nul houdt 
en wij hen alleen dienen om hun macht in stand te houden. (…) zelfs in de kerk 
(bestaat)  onderscheid  naar  sociale  groep,  stand,  kleur  en  ras.  Voortdurend 
mompelen katholieken over de trots van de clerus, over het onderscheid in be-
handeling van blanken en van negers, over de voorkeur die de (blanke) elite 
wordt gegeven en aan de armen en negers wordt onthouden”.22

De onvrede zou nog meer dan een decennium moeten groeien om vaker  onder 
woorden te worden gebracht en om uiteindelijk de sociaal-culturele macht van de 
rooms-katholieke missie op Curaçao verder terug te dringen.

Kroon verbond aan zijn opvattingen al snel de consequentie geen nieuwe Pa-
piamentstalige, rooms-katholieke feuilletons meer te schrijven. Andere auteurs volg-
den. Zij waren de feitelijke en symbolische representanten van een groeiende groep 
die zich onttrok aan de invloed van de rooms-katholieke missie op het dagelijkse 
doen en laten, waaronder het lezen van rooms-katholieke feuilletons. Kroon en Fray 
zouden na de Tweede Wereldoorlog weer romans in boekvorm publiceren, echter 
geen rooms-katholieke tendensromans meer. De secularisering die in het begin van 
de jaren veertig de Papiamentstalige literatuur vrij diepgaand veranderde, werd ook 
door deze rooms-katholieke auteurs ondersteund.

21 La Prensa september 1931 (vertaling agb).
22 La Prensa januari 1930 (vertaling agb).
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