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Boeli van Leeuwen digitaal 
Nalatenschap op literaire website 
 
 
‘Met een enkele lezer ben ik niet tevreden,’ liet Boeli van Leeuwen mij eens weten in een gesprek en 

hij vervolgde: ‘Hoe meer mensen mij lezen hoe liever het mij is.’ Ook na zijn overlijden wordt er 

gewerkt aan die ambitie. 

 

 door Aart G. Broek 
 
 
Op woensdag 28 november 2007 overleed Willem Cornelis Jacobus (Boeli) van Leeuwen, vijfentachtig 

jaar oud. In maart 2012 overleed ook zijn vrouw, Dorothy Debrot, drieëntachtig jaar oud. Van hun 

dochters – Elisabeth en Ana – kreeg ik enkele maanden later het verzoek om mij over de literaire 

nalatenschap van hun vader te ontfermen. Meer in het bijzonder ging het om de archivalia die in de 

mahoniehouten ‘kast van Boeli’ lagen opgeborgen.  

 Dit verzoek kon ik oppakken en ik werd daarbij geholpen door de neerlandicus Klaas de Groot. We 

ordenden de inhoud. Geselecteerde stukken konden we meenemen voor nadere bestudering en, zo 

was het verzoek, onderbrengen in een gepast openbaar archief voor duurzaam beheer. Dat werd het 

Letterkundig Museum in Den Haag. Juist ook omdat Van Leeuwen niet tevreden was met ‘een enkele 

lezer’. 
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WAARDERING 

In de tweede helft van de twintigste eeuw wortelde het Nederlands in de eilandelijke samenleving 

van Aruba, Bonaire en Curaçao. Er ontstond een gewaardeerde literaire productie. Hieraan zijn 

vooral de namen verbonden van Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Frank Martinus, Cola Debrot en 

Jules de Palm.  

 Voor Van Leeuwen was de waardering vanuit Nederland voor zijn werk van cruciaal belang. Niet 

alleen huisde in Nederland zijn uitgever, eerst Van Kampen (Amsterdam), vervolgens Flamboyant 

(Rotterdam), daarna en tot nu toe - inmiddels meer dan vijfendertig jaar! - In de Knipscheer 

(Haarlem). In Nederland werkten de critici die zijn romans, essays en columns lovend bespraken. In 

Nederland woonde het grote aantal lezers waarnaar hij op zoek was.  

 De gunstige ontvangst aan die zijde van het Koninkrijk was voor hem een levensbron. Die voedde 

hem en inspireerde hem tot nieuw werk. Van Leeuwen was dan ook bijzonder geroerd door de 

toekenning van een ‘eregeld’ van de zijde van het Nederlands Letterenfonds kort voor zijn overlijden: 

een overrompelend gebaar van waardering. Hoe eigenzinnig hij zich ook opstelde bínnen de 

Nederlandstalige letteren, Van Leeuwen wilde er vooral deel van uitmaken.  
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VERBONDENHEID 

In lijn hiermee werd de nalatenschap ondergebracht in het Letterkundig Museum: het mausoleum bij 

uitstek voor Nederlandstalige literaire nalatenschap. Natuurlijk is hiermee niet aangegeven, dat de 

kracht van Van Leeuwen en van zijn werk exclusief afhankelijk was van het ‘moederland’. Zeker niet, 

hij was een yu di tera: een Curaçaoënaar in hart en ziel. Van Leeuwen heeft dikwijls en op 

uiteenlopende wijzen zijn verbondenheid met het eiland onderschreven en beschreven. Ook in zijn 

nalatenschap komt die verbondenheid weer prachtig in beeld. 

‘Papiamentu is mijn moedertaal,’ benadrukte Boeli me in het eerder aangehaalde gesprek. 

‘Wij spraken thuis altijd Papiamentu, ook toen ik van 1936 tot in 1946 met mijn moeder in Nederland 

woonde. In het Papiamentu schríjven is echter een heel andere zaak!’ Voor het schrijven verkoos Van 

Leeuwen het Nederlands. We brachten zijn Nederlandstalige nalatenschap naar de bron waaruit 

Boeli gulzig dronk. 

 
REURING 
Het onderbrengen van de nalatenschap in een Nederlands instituut zorgde voor enige reuring in de 

eilandelijke media. In ingezonden brieven maakten bezorgde burgers kenbaar het niet op prijs te 

stellen dat gedrukte, handgeschreven en getypte archivalia uit Van Leeuwens nalatenschap naar Den 

Haag verhuisden. De wens van Van Leeuwen zélf – en zijn erfgenamen – werd door deze burgers 

aanvankelijk opzij geschoven. Na een uitgebreid artikel in de Amigoe (29 november 2013) keerde de 

rust weer en groeide acceptatie.  

We pakten de bestudering van de nalatenschap op en stap voor stap kon er het een en ander 

naar buiten worden gebracht en op verschillende wijzen. De vroegste dichtbundel van Van Leeuwen, 

Tempels in woestijnen, kon na ruim zes decennia weer worden opengeslagen. De nieuwe uitgave 

werd in 2014 verzorgd door Van Leeuwens uitgever Franc Knipscheer en kreeg – vanzelfsprekend – 

een foto van Carlos Tramm op het omslag. In enkele bijdragen aan literaire tijdschriften – de 

Parelduiker (2013) en de Gids (2014) - werd een indruk gegeven van wat er zich in de literaire 

nalatenschap bevindt. Volgend jaar zal daar nog het tijdschrift Nieuw Letterkundig Magazijn 

bijkomen. 

Naast een boekuitgave en artikelen voegt zich daar nu nog een medium bij. De website van 

het letterkundig tijdschrift Liter plaatst een van de langere typoscripten van Van Leeuwen. Het is te 

lang voor een tijdschrift en te kort voor een boekuitgave, dan biedt een website uitkomt. Dat niet 

alleen, het maakt het voor iedereen mogelijk om op eenvoudige wijze een kijkje te nemen in de 

nalatenschap van Van Leeuwen. Het typoscript draagt de titel ‘Inventaris’ en werd gedigitaliseerd, 
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geredigeerd en op enkele puntjes kort toegelicht. Het is een boeiende inkijk in het ambachtelijke 

werk van een groots schrijver. 

 

Ets ‘Boeli van Leeuwen’, 2010, Bert Kienjet 

 

AMBACHTSMAN 

De vrijgegeven handschriften en typoscripten tonen Van Leeuwen als een ambachtsman. In 

opeenvolgende versies zien we hem schaven: herziening volgt op herziening. Wijzigingen  in 

handschrift worden weer uitgetypt. Het getypte krijgt weer kanttekeningen. De schrijver lijkt op een  

vakkundige schrijnwerker, op de bekwame vakman die Van Leeuwen wilde zijn.  

 Geregeld ging Van Leeuwen in op dit vakmanschap. Bijvoorbeeld in een Amigoe-artikel van 

29 mei 1960: ‘Over de taak, de plicht en de liefde van de schrijver’. De titel is programmatisch en de 

toon is die van een belijdenis. Van Leeuwen begint zijn artikel met kritiek op de houding van een 

bepaald soort collega’s. ‘Het is een bijzondere vorm van hoogmoed, van vele van de tegenwoordige 

schrijvers, te menen dat een aantal woorden op papier iets te betekenen heeft, omdat ze van een 

bijzonder mens (de schrijver) afkomstig zijn’,  schrijft hij en vervolgt met:  

  ‘Hoe vaak heb ik mij niet geërgerd aan die gedichtenbundeltjes, waarin tien of twaalf absurde 

brouwsels op duur papier zijn neergesmeten en die dan langs de mandarijnen van de geest circuleren 

als kometen in een vastgestelde baan. Wee degene die durft te beweren, dat de keizer geen kleren 

draagt, wee degene die tegen de schrijver durft te zeggen: “Loop naar de pomp met je gekrabbel; 

waar zie je me voor aan, een idioot of een papegaai?”’  
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RESPECT 

De taak van de schrijver is om te vertellen. De schrijver moet beoordeeld worden op zijn vermogen 

om te kunnen verhalen. Van Leeuwen: ‘Het gaat hier om het resultaat van het werk van zijn geest en 

handen: het product moet onafhankelijk van hem leven en blijven leven, nu en over honderd jaar’. 

Als voorbeeld van een schrijver die zijn plicht nakomt, noemt Van Leeuwen de dichter Elis Juliana: 

‘Een dichter als Juliana bijvoorbeeld schrijft goede gedichten: hij praat alleen over dingen die hij goed 

kent en hij doet dat met een feilloos gevoel voor ritme en klank. Als u “He patu” hebt gehoord dan 

weet u helemaal niet hoe Elis er van binnen uitziet, maar u weet beslist en zeker hoe zijn eend er van 

buiten uitziet. En daar gaat het om, om die waggelende eend!’ Dat is schrijven in een authentieke 

taal. 

 De plicht van de schrijver lijkt vooral in het respect te zitten, dat de auteur voor de lezer 

moet hebben. Dit impliceert echter ook respect van de lezer voor het werk van de schrijver. De lezer 

dient zich open te stellen voor de ideeën in het werk. De schrijver confronteert de lezer met dat ‘wat 

ons allen in diepste wezen beroert en aangaat’ en geeft het voor die lezers betekenis. En hij 

benadrukt: ‘Of wij nu in het Papiaments schrijven of in het Nederlands, of onze visie beperkt is of 

ruim, of wij vóór of tegen iets zijn, of u het met ons eens bent of niet, u zult met ons geconfronteerd 

worden, want wij willen met onze verhalen inhoud proberen te geven aan uw bewustzijn. Wij zijn de 

enigen die voor u iets willen scheppen uit het niets, die niet naar links zien of naar rechts, maar diep 

in ons binnenste graven om u datgene te bieden wat ons allen in diepste wezen beroert en aangaat.’ 

De taak als schrijver had Van Leeuwen in 1947 op zich genomen. Hij was toen 25 jaar en in 

dat jaar nadrukkelijk aanwezig met drie krantenstukken onder de hoofdtitel ‘Eenheid van 

tegendelen’ in het eilandelijke dagblad Beurs- en Nieuwsberichten. In hetzelfde jaar verschenen zijn 

eerste twee publicaties in boekvorm, beide in eigen beheer uitgegeven: de dichtbundel ‘Tempels in 

woestijnen’ en het verhaal ‘De Mensenzoon’. 

In de nalatenschap werd van elk een exemplaar bewaard. De dichtbundel is zonder meer een 

heruitgave waard, al was het maar vanwege enkele ontroerend mooie gedichten. In zijn gedichten 

kon hij soms dicht bij zijn persoonlijke geschiedenis blijven. Vanaf het begin van zijn schrijverschap, 

zo blijkt eveneens, had Boeli van Leeuwen oog voor de stervelingen op zijn eiland en voor de 

vergankelijkheid. We treffen dit ook aan in werk in uitvoering als ‘Inventaris’. 

 

INVENTARIS 

Het typoscript ‘Inventaris’ telt 29 vellen, waarop her en der met pen aantekeningen zijn gemaakt. De 

tekst had aanvankelijk de titel ‘Remembrances of things past’, zo weten we uit een handgeschreven 

eerdere versie. Gegeven enkele verwijzingen, is het schrijven ervan te dateren in 1970 of iets later.  
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 Hoewel de tekst aanwijsbare overeenkomsten met de biografische werkelijkheid van Van 

Leeuwen tekent, moet de tekst toch vooral gelezen worden als een inspanning om ervaringen in een 

‘verhaal’ om te zetten. Van Leeuwen lijkt de bedoeling te hebben gehad om uiteindelijk tot een 

nieuwe roman te komen. Dit bracht meer of minder doelbewust de nodige fictionalisering met zich 

mee. 

 Voor de geredigeerde versie van ‘Inventaris’ die nu op de website van het letterkundige tijdschrift 

Liter staat, doorklikken naar: www.leesliter.nl  

 

 

*** 

 

Elisabeth en Ana van Leeuwen ben ik bijzonder erkentelijk voor hun motiverende betrokkenheid bij 

het onderzoek naar de nalatenschap van hun vader. Mijn dank gaat tevens uit naar het Avila Hotel en 

de S.A.L. ‘Mongui’ Maduro bibliotheek en, in Nederland, het Letterkundig Museum en het 

Nederlandse Letterenfonds voor steun. Dank ook aan Klaas de Groot voor zijn professionele 

opstelling. Dit artikel is mede gebaseerd op de genoemde bijdrage aan De Parelduiker (2013), die ik 

samen met hem schreef.  

Het digitaal beschikbaar maken van manu- en typoscripten uit de nalatenschap van W. C. J. (Boeli) 

van Leeuwen is mogelijk geworden mede met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Caribisch Gebied.  

 

 

Woning van de familie Van Leeuwen © foto Aart G. Broek / 2012. 

http://www.leesliter.nl/

