
door Aart G. Broek

De bronzen kop van Elis had 
in de afdeling voor volwasse-
nen onthuld moeten worden, 
bij voorkeur in de afdeling 
Antilliana. Elis Juliana richt 
zich in de eerste en laatste 
plaats tot de Antilliaanse 
volwassenen en plaatst zich 
al decennia midden in de dis-
cussies over het verleden, he-
den en de toekomst van het 
eilandelijke samenleving.
Die volwassenen heeft Ju-
liana heel wat te vertellen 
en hij doet dit overwegend 
in hun en zijn moedertaal, 
het Papiamentu. Centraal 
in zijn poëzie van de af-
gelopen decennia staat de 
vermeende onhebbelijkheid 
van de Curaçaoënaar om 
de werkelijkheid niet onder 
ogen te willen zien. Nauw 
hiermee verbonden is de 
sterke gewoonte om zich een 
schijnwereld aan te meten 
waarvan vermoed wordt dat 
die draaglijker en leefbaar-
der is dan de werkelijkheid 
van elke dag. Juliana heeft 
in een viertal dichtbundels 
deze ‘schaamtegevoelens’ en 
de bijkomende ‘hang naar 
camouflage’ bespreekbaar 
willen maken en willen door-
prikken. 

“Voorzichtig doorprikken, 
want”, zoals hij zelf zegt 
in een gesprek dat ik ooit 
met hem had, “je hebt geen 
vijanden nodig.” Die vier 
dichtbundels verschenen 
alle onder dezelfde titel Or-
ganisashon Planifikashon 
Independensia (Organisatie 
Planning Onafhankelijkheid; 
1979, 1981, 1983, 1989). Met 
het oog op een grotere mate 
van zelfstandigheid als mens 
tussen en met anderen wordt 
gesproken van ‘indepen-
densia’, slechts zijdelings is 
politieke onafhankelijkheid 
bedoeld.
Naast deze bundels dienen 
zijn haiku’s hem om kleine 
speldenprikken uit te delen, 
in de trant van ‘Hé! Denk 
hier eens over na!’. Een 
haiku is een oorspronkelijk 
Japanse, uiterst korte vorm 
van poëzie met slechts drie 
regels van respectievelijk 
vijf, zeven en vijf lettergre-
pen. In deze regels wordt bij 
voorkeur een bijzondere emo-
tionaliteit aangeraakt, maar 
dan zonder opsmuk en liefst 
met een kleine hindernis in 
de opbouw die tot verscherpt 
nadenken leidt.
Juliana trad vooreerst naar 
buiten als dichter van hai-
ku’s met de kleine, verzorgde 
verzameling Un mushi di 
haiku (1993). Beduidend om-
vangrijker is de verzameling 
van haiku’s in de dagkalen-
der Awe t’awe (Vandaag is 
me het dagje wel, 1998). In 
deze eerste Papiamentstali-
ge dagkalender biedt Juliana 
voor iedere dag van het jaar 
1999 een haiku. Die wordt 
aangescherpt of anderszins 
ondersteund door een toe-
passelijke afbeelding van 
zijn hand. Die afbeelding is 
dagelijks gevat in een grote 
druppel – vandaar de onder-
titel van de bundel: ‘un gota 
pa dia’. De symbolische be-
tekenis van die ‘druppel per 
dag’ is echter niet minder 
van belang: druppelsgewijs 
voedt Juliana zijn publiek 
met zacht prikkelende ge-
dachten. 
De belangrijkste voorwaarde 
voor grotere onafhankelijk-
heid is in de ogen van Ju-
liana het vermogen om de 
werkelijkheid onder ogen te 
durven zien. Het betreft hier 
niet alleen de werkelijkheid 
van het ogenblik, maar ook 
die van het verleden, onder 
meer die van de slaventijd. 
“Ik probeer ogen te openen”, 

aldus Juliana in ons gesprek. 
“De OPI-bundels hebben een 
waarschuwende taak maar 
men voelt zich hier niet zo 
gauw aangesproken. ‘De 
waarheid krijgt geen stoel 
om op te zitten’, zoals de uit-
drukking in het Papiamentu 
het wil. ‘Ik? Ik ben dat niet, 
hij misschien, zij misschien, 
maar ik niet, vroeger mis-
schien ja, maar nu niet 
meer!’, tekent het gedrag 
van de Curaçaoënaar.” 
Die didactische inslag in 
Juliana’s Papiamentstalige 
werk wordt steevast omhuld 
met ironie. De daartoe aan-
gewende stijlfiguren komen 
slechts zelden in de buurt 
van sarcasme. Op deze wijze 
tracht Juliana zijn lezers 
en toehoorder te trekken en 
vooral ook te behouden. “Ik 
heb dat van mijn moeder. 
Voor het nieuwe jaar begon 
moest je lichaam gereinigd 
worden met een laxeermid-
del. Ze kwam op je af met in 
haar rechterhand een aan-
trekkelijk snoepje en in haar 
linker, meer naar zich toe 
getrokken, het weerzinwek-
kende laxeermiddel. Voordat 
je de smaak van het laxeer-
middel goed en wel proefde 
was daar het snoepje. Die 
handelwijze heb ik mij eigen 
gemaakt in mijn poëzie. De 
zure waarheid moet gepaard 
gaan met zoetigheid: ironie. 
Het zal werken, ik verzeker 
je het! Men zal op den duur 
ook zichzelf aangesproken 
voelen en zich niet blijven 
verschonen.”

Jaren terug wees Carel de 
Haseth op een enigszins ver-
borgen facet van Juliana’s 
OPI-werk. Enige terughou-
dendheid voor wat betreft 
de overtuiging van Juliana 
dat zijn werk de beoogde 
uitwerking zal hebben, lijkt 
wel gerechtvaardigd. “Heel 
het OPI-oeuvre van Elis Ju-
liana is een integrale poging 
tot heropvoeding van onze ge-
meenschap. Wat dat betreft 
spreekt de omslagillustratie 
van de bundels toch wel heel 
duidelijke taal: op de kaft 
van OPI (deel 1) is (de kop 
van) een moker afgebeeld 
die op het punt staat een 
wig ergens in te drijven (in 
een schedel?); op de kaft van 
OPI IV zijn het vier wiggen 
geworden, allemaal krom 
geslagen op het blijkbaar on-
doordringbare oppervlak.” 
(Amigoe, 25 november 1989)
Ook in de OPI-poëzie zelf 
spreekt hier en daar een 
zekere lijdzaamheid en een 
beperken van de hoge ver-
wachtingen die worden na-
gestreefd, zoals in ‘Siklon’ 
(Cycloon; OPI 3, 1983, pagi-
na 73). In de tweede van de 
drie strofen verwoordt Juli-
ana de beperkingen van zijn 
medium. In vertaling: “Maar 
wie ben ik/ om de droom te 
koesteren/ dat ik de grauwe 
staar/ uit de ogen van mijn 
volk/ zou kunnen wassen/ 
met slechts een stukje zeep/ 
aan schone letteren?”

De wiggen mogen zijn krom 
geslagen en af en toe mag 
een zekere moedeloosheid 
de kop opsteken, daarmee 
toonde Juliana zichzelf ech-
ter nog geenszins gewonnen. 
Juliana bleef schrijven en 
zijn boodschap uitdragen. 
Na de OPI-serie oriënteerde 
hij zich ver buiten de eilan-
delijke grenzen en maakte 
een doelbewuste keuze voor 
de Japanse haiku’s. Tien jaar 
ná de krom geslagen wig, la-
zen duizenden dagelijks zijn 
in een haiku verpakte ge-
dachtes en gevoelens in ‘un 
gota pa dia’! En Juliana blijft 
doorgaan. Zo mag nu blijken 
uit de bundel die verschijnt 
ter gelegenheid van zijn 

tachtigste verjaardag. Teke-
nend voor zijn volharding is 
de Nederlandstalige haiku 
waarmee deze bundel opent. 

Een trouwe postduif rust pas 
uit als de boodschap zijn be-
stemming heeft.
In artikelen en studies, tal-
rijke voordrachten en bijdra-
gen aan radio en tv-documen-
taires is inmiddels uitvoerig 
gewezen op de aanlokkelijk 
verpakte maar scherpe kri-
tiek die Juliana zijn mede-ei-
landbewoners voor de voeten 
werpt in zijn Papiamentsta-
lige gedichten. Voeg hierbij 
de onthulling in 1990 van 
Juliana’s portrèt di bròns, 
van de hand van Nel van 
Lith, en in 2006 van diens 
bronzen kop, vervaardigd 
door Hortence Brown, in het 
Kas di Kultura in hartje Wil-
lemstad. Dit alles heeft deze 
Papiamentstalige auteur een 
plaats in de voorste gelede-
ren van het Antilliaanse li-
teraire leven bezorgd. De af-
gelopen 25 jaar wordt Julia-
na’s literaire werk met recht 
beschouwd als een lichtend 
voorbeeld van welk een hoog 
niveau men met het Papi-

amentu kan bereiken. Of, 
zoals dit in het Papiamentu 
heet, ‘Su solo ta grandi’: Juli-
ana schittert als de zon aan 
de hemel!

Half december 1989 ver-
scheen echter op de eerste 
pagina van de omvangrijke 
kersteditie van het dagblad 
Amigoe een gedicht van Elis 
Juliana in het Nederlands: 
‘Oorlog’. Er zouden daarna 
nog Nederlandstalige ge-
dichten van hem volgen in 
onder meer de tijdschriften 
De Gids (1990) en Preludium 
(1992). waaruit de volgende 
strofe. Met enige verbazing 
en soms achterdocht werd 
het Nederlandstalige werk 
ontvangen. 
In het gesprek waaruit ik al 
citeerde, zegt Juliana: “Er 
zijn nu mensen die zeggen 
‘het is hem in zijn bol gesla-
gen; hij vindt zich nu zo be-
langrijk dat hij zich te goed 
voelt voor het Papiamentu 
en in het Nederlands gaat 
schrijven’. Ik zou het Papia-
mentu verloochenen. Er 
kwam zelfs iemand naar mij 
toe die, onder voortdurende 
verontschuldigingen, vroeg 

of ik dat gedicht in de Ami-
goe echt wel zelf had geschre-
ven. Had ik het misschien 
vertaald? Staat mijn naam 
misschien onder het gedicht 
van een ander? Hij hield het 
niet voor mogelijk dat ik in 
het Nederlands schreef, kon 
schrijven.”
Juliana vervolgde: “Papia-
mentu is mijn moedertaal, 
maar het Nederlands is ve-
len van ons natuurlijk niet 
vreemd. Integendeel. De 
grote lijnen van het gedicht 
kwamen in het Nederlands 
bij mij op. Tijdens het her-
schrijven van de verschillen-
de versies denk ik uitsluitend 
in het Nederlands. De erva-
ring van oorlog ligt ook niet 
hier op het eiland, die heb 
ik zelf ook niet uit de eerste 
hand. Die ervaring ligt ook 
niet vast in het Papiamentu, 

maar wordt voor mij ver-
woord in het Nederlands en 
ook wel in het Engels. Moet 
ik als Curaçaoënaar uit-
sluitend in het Papiamentu 
schrijven? De onderwerpen 
en het publiek dwingen me 
meestal naar die taal. Wat 
ik las en in documentaires 
zag over oorlogen dwong mij 
als het ware naar het Neder-
lands en voor de mensen die 
die taal beheersen schreef 
ik ‘Oorlog’. Mijn ervaring en 
mijn kijk geef ik weer terug 
aan de mensen door wie ik 
die ervaring opdeed.”

De redenen om zijn toevlucht 
een enkele keer bij het Ne-
derlands te zoeken worden 
verder gevoerd door een af-
keer van de neiging om uit-
sluitend het Papiamentu als 
taal van Curaçaoënaars te 

zien. “De bevolking van Cu-
raçao spreekt niet uitslui-
tend en alleen Papiamentu. 
Er zijn Curaçaoënaars met 
Spaans, Portugees, Engels 
of Nederlands als moeder-
taal. Zijn zij geen Curaçaoë-
naars? Er bestaat een dui-
delijke neiging om alleen de 
Curaçaose negers en dat wat 
bij de Afro-Curaçaoënaars 
hoort, zoals het Papiamentu, 
tot het ware Curaçao te be-
stempelen. De Afro-Cura-
çaoënaars mogen zich het 
eiland niet toe-eigenen. In 
feite is het overdreven hard 
zich op de borst slaan van 
de Afro-Curaçaoënaars, dit 
‘alleen ik ben een echte Cu-
raçaoënaar’, een uiting van 
een sterk minderwaardig-
heidsgevoel, van schaamte. 
Op deze misplaatste trots en 
op deze schaamte heb ik vele 
malen in mijn gedichten ge-
wezen.”  
We zouden Juliana echter 
zeer te kort doen door ex-
clusief het lokale aspect in 
de gedichten naar voren te 
schuiven. Zeker in de hai-
ku’s is de verpakking van 
Juliana stellig niet zo lokaal 
gebonden dat er niemand 
anders dan een ‘echte’ Cu-
raçaoënaar kennis van zou 
kunnen nemen. Juliana 
gaat weliswaar dikwijls uit 
van lokale bijzonderheden 
in zijn gedichten, ook in zijn 
haiku’s, maar neemt wel de-
gelijk universeel menselijke 
gedragingen tot onderwerp. 
Keer op keer, maar steeds 
weer met nieuwe beelden. 
Schaamte, onmacht, onwe-
tendheid, vermommingen, 
imitatie, complexen, roddel, 
huichelarij, ijdelheid, dik-
doenerij en dergelijke zijn 
als zodanig niet aan één spe-
cifieke (taal)gemeenschap 
gebonden. Dát maakt de 
nieuwe verzameling haiku’s 
in ieder geval tastbaar dui-
delijk, sowieso door het aan-
reiken van de verbeelding 
van zijn gevoelens en ge-
dachten in zowel het Papia-
mentu als in het Nederlands. 
En onvermijdelijk dringen 
Juliana’s woorden zich op: 
“Het zal werken, ik verzeker 
je het!” 

Deze bijdrage is een bewer-
king van het nawoord dat is 
opgenomen in de uitgave die 
ter gelegenheid van de tach-
tigste verjaardag van Elis 
Juliana verschijnt: Haiku 
den lus di animal – haiku 
met dierenstemmen. Deze 
publicatie wordt verzorgd 
door Gallery Alma Blou; 
ontwerp en illustraties: 
José Maria Capricorne; ten 
geleide: Lusette ‘Pòpi’ Ver-
boom-Fairbairn; voorwoord: 
dr. Emsley Tromp. Het na-
woord is tevens opgenomen 
in Papiamentse vertaling, 
die is verzorgd door Sidney 
M. Jourbert. De uitgave 
werd mogelijk gemaakt door 
de bereidwillige medewer-
king van Bank van de Neder-
landse Antillen, Maduro 
& Curiel’s Bank, Stichting 
Prins Bernhard Cultuur-
fonds Nederlandse Antillen 
en Aruba.
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Moed en strategie van Elis Juliana:
 ‘Het zal werken, ik verzeker je het!’

Zondagochtend 14 januari 1990 trok de Open-
bare Bibliotheek van Curaçao enkele honder-
den belangstellenden om de onthulling van het 
pòrtrèt di brons van de Curaçaose auteur Elis 

Juliana (geboren 8 augustus 1927) bij te wonen. De 
‘bronzen kop’ bleek in de kinder- en jeugdafdeling te 
zijn geplaatst. Inderdaad verkreeg Juliana brede be-
kendheid en grote populariteit op het eiland met zijn 
wekelijkse kinderprogramma voor de radio ‘Mei ora 
chikí ku ompi Elis’ (een halfuurtje met oom Elis). Ook 
de politieke notabelen refereerden in hun praatjes vol 
weemoed naar Ompi Elis. Juliana’s werk voor kinde-
ren neemt echter in zijn gehele oeuvre een marginale 
plaats in, hoe consistent ook daarmee verbonden. 
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