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8. BOELI VAN LEEUWEN 
 
Inleiding 

Tussen 10 december 1951 en 23 juli 1954 heeft de Wereldomroep 36 bijdragen van 
Boeli van Leeuwen uitgezonden, waarvan er 28 bewaard zijn gebleven. Dat is meer dan van 
elke andere schrijver. Hij werd overigens nooit aangekondigd als Boeli van Leeuwen, maar 
als Mr. W.C. J. van Leeuwen, of als “onze Curaçaose medewerker Mr. Van Leeuwen”, een 
titel die in feite niet helemaal correct was, omdat hij al op 27 oktober 1950 gepromoveerd 
was. Een bijdrage van hem werd meestal Praatje voor de West genoemd, soms een causerie 
en in een afkondiging kwam ik een keer het woord babbeltje tegen. Het zijn allemaal termen 
die nu niet direct wijzen op een literaire bijdrage. Dit komt ongetwijfeld doordat Van 
Leeuwen literair nog helemaal geen naam had gemaakt, niet in Nederland en niet op Curaçao. 
Het enige dat hij had gepubliceerd waren drie korte essayistische stukken in Beurs & 
Nieuwsberichten, een dichtbundeltje en een Bijbelse navertelling van de kruisiging, allemaal 
in 1947 op Curaçao. Beide laatste publicaties kwamen in eigen beheer uit in een zeer kleine 
oplage. Voor zover bekend is destijds nergens aandacht aan zijn publicaties besteed. Van 
Leeuwen was dus een onbeschreven blad. 

Willem Cornelis Jacobus van Leeuwen werd in 1922 op Curaçao geboren, waar hij in 
2007 overleed. Hij is de derde generatie Van Leeuwen op de Antillen. Zijn grootvader, die er 
in 1887 als onderwijzer kwam, zijn vader en hijzelf gingen door huwelijken behoren tot de 
blanke Curaçaose aristocratie. In 1936 ging hij op dertienjarige leeftijd naar Nederland, waar 
hij in Den Haag het gymnasium doorliep. In 1946 keerde hij terug naar Curaçao, waar hij in 
1947 zijn eerste werken publiceerde. In ditzelfde jaar ging hij in Leiden rechten studeren, 
waar hij twee jaar later afstudeerde. Hierna werkte hij in Spanje en Venezuela, waarna hij in 
1957 terugkeerde naar Curaçao, waar hij in hoge ambtelijke posities werkte tot 1982.  

Van Leeuwen debuteerde in 1947 met de dichtbundel Tempels in woestijnen en het 
verhaal De Mensenzoon. Van beide distantieerde hij zich later. Hij schreef vijf romans: De 
rots der struikeling (1959), Een vreemdeling op aarde (1962), De eerste Adam (1966), 
Schilden van leem (1985) en Het teken van Jona (1988). Verder schreef hij nog de novelle 
Een vader, een zoon (1978) en talloze krantenartikelen en columns, waarvan de belangrijkste 
zijn verzameld in de bundels Geniale anarchie (1990), De ruïne van een kathedraal (1996) en 
De taal van de aarde (1997).  

Hij was een gelauwerd schrijver. Zijn debuutroman De rots der struikeling werd in 
1960 bekroond met de Vijverbergprijs. Van Leeuwen schreef het scenario voor de film 
Corsow van Peter Creutzberg, die in 1967 de Staatsprijs voor de Nederlandse film kreeg. De 
Cola Debrotprijs, de hoogste culturele onderscheiding van de Nederlandse Antillen, ontving 
hij in 1983. Bij zijn 75ste verjaardag werd hij geëerd met de bundel Aangaande Boeli. Het 
Nederlandse Fonds voor de Letteren kende hem bij zijn 85ste verjaardag een oeuvregeld toe, 
ter gelegenheid waarvan weer een bundel over hem verscheen: Met liefde behandelen; 
Hommage aan Boeli van Leeuwen. Na zijn dood stelde Curaçao de Premio Dr. W.C.J. van 
Leeuwen in, een tweejaarlijkse prijs voor mensen die een uitzonderlijke culturele prestatie 
hebben geleverd. Werk van hem is in het Engels en Spaans vertaald. 

Het valt niet meer te achterhalen hoe Van Leeuwen bij de Wereldomroep kwam. 
Gewoonlijk werden mensen door Van de Walle gevraagd, omdat hij werd getipt door 
bijvoorbeeld Cola Debrot. Dat kan bij Boeli van Leeuwen ook heel goed het geval zijn 
geweest, omdat hij met een Debrot getrouwd was, maar zeker is dit niet, want Van Leeuwen 
zei zich er niets meer van te herinneren, toen ik hem in 1996 de negen verhalen gaf die ik toen 
terug had gevonden. 

Het hele gesprek met hem over zijn Wereldomroepverhalen verliep merkwaardig. Ik 
wist dat hijzelf over de verhalen begonnen was tegen Frans Suasso, het toenmalige hoofd van 
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de programmadienst van de Wereldomroep. Hij vertelde hem dat hij de verhalen niet meer 
had. Suasso vroeg mij eens in de kelder te kijken of ik wat kon vinden en in eerste instantie 
vond ik negen verhalen. Toen ik ze Van Leeuwen bracht, nam hij ze in ontvangst alsof ik hem 
een ons kaas kwam brengen. Ik constateerde de eerste ambivalentie: wel erover beginnen met 
Suasso, maar ze eigenlijk negeren als hij de verhalen krijgt. Ik vroeg hem of hij deze verhalen 
destijds als literatuur beschouwde en hij zei abrupt: “Nee, helemaal niet.” Maar even later 
moest ik hem omstandig uitleggen hoe ik de verhalen vond. Ik zei hem dat een enkel verhaal 
duidelijk om den brode geschreven was, maar dat de meeste typisch Boeliaans waren. Bij het 
laatste knikte hij vergenoegd instemmend. Dat was de tweede ambivalentie die ik 
constateerde. Ik begon me af te vragen of hij zich werkelijk bijna niets herinnerde, of dat hij 
er niet over wilde praten, om wat voor reden dan ook. Om dat te testen merkte ik op, dat hij 
destijds het geld wel goed kon gebruiken en dat de Wereldomroep flink betaalde: wel 
zeventig gulden per aflevering, terwijl ik wist dat het ongeveer de helft was. Hij reageerde 
meteen: “Nee, zoveel was dat lang niet.” Toen wist ik dat hij er niet over wilde praten en ik 
besefte dat het zinloos was het toch te proberen, omdat mij geen list te binnen schoot hem op 
zijn praatstoel te krijgen.123 Hij heeft ook nooit enige reactie gegeven op de twee publicaties 
over zijn Wereldomroepverhalen [Broek e.a. (red.), Aangaande Boeli: pp. 184-205 en Broek 
(red.), Met liefde behandelen: pp. 76-89]. 

Achtergrondinformatie kon ik dus niet lospeuteren van Boeli van Leeuwen, zodat ik 
mij volledig moet baseren op wat ik vond in het draaiboekenarchief. Van de 36 uitgezonden 
bijdragen zijn er 28 bewaard gebleven, eentje is incompleet en zeven zijn niet in het 
draaiboekenarchief aanwezig, maar ze werden wel aan- en afgekondigd in het draaiboek van 
de hele uitzending. De gegevens van deze ontbrekende bijdragen staan in het volgende lijstje: 
 
4-7-‘52:  “ Wat hij dacht toen hij zijn stem moest uitbrengen” 
22-9-‘52:  Ew [eerste woorden]: “In mijn kinderjaren … 
      Lw [laatste woorden]: …. Vanuit haar aquarium had gewuifd.” 
6-10-’52:  Geen verdere gegevens dan dat hij een causerie houdt. 
29-11-‘52: Over het probleem waarom hij nooit Amsterdammer zal zijn. 
9-3-‘53:   Alleen de aankondiging: “Mr. Van Leeuwen zal het nu hebben over een oud     
heertje in beton, over een kunstschilder, over de stad Amsterdam en de jeugd van 
tegenwoordig.” 
14-3-‘53:  Over dagdromen eens op Curaçao ondergaan. 
                                                 
123 Boeli van Leeuwen heeft altijd een ambivalente houding gehad als het over zijn eigen werk ging. Ik had in 
1976 een interviewafspraak met hem voor de Amigoe ter gelegenheid van de herdruk van De rots der struikeling. 
Toen ik bij hem op het bestuurskantoor kwam, zei hij dat hij er eigenlijk spijt van had en dat het niet doorging. 
Ik vroeg hem even te wachten met dat besluit en pas te beslissen na mijn eerste vraag. Dat was de stelling: al je 
werk draait om de dood. Hij praatte vervolgens twee uur lang. Toen hij het uitgewerkte interview had gelezen zei 
hij dat ik er veel werk van had gemaakt en dat het heel goed was, maar dat hij zich zo bloot voelde en ik moest 
begrijpen dat dat in een lokale krant extra hard aankwam, dus ik mocht het niet publiceren. Drie jaar later 
vertelde ik hem op mijn Curaçaose afscheidsfeest dat er een boek uitkwam over Antilliaanse literatuur, 
Antilliaans literair logboek, en ik vroeg hem of ik het daarin mocht publiceren. Hij gaf royaal toestemming. Een 
andere ambivalentie tegenover zijn eigen werk blijkt uit het volgende. Hij zat altijd verschrikkelijk in spanning 
voor recensies. Hij heeft er zelfs een keer een auto door in de prak gereden. In Geniale anarchie vertelt hij 
waarom: “Een schrijver is, vlak na de creatie, zeer kwetsbaar; hij weet namelijk absoluut niet of wat hij net 
geschreven heeft goed is of slecht.” (152) Tegenover deze onzekerheid over de kwaliteit van zijn werk stond zijn 
herhaald tegen mij geuite overtuiging dat hij een betere schrijver was dan Frank Martinus Arion, want hij werd 
op Curaçao meer gelezen. Ook wilde hij dat zijn uitgever ervoor zorgde dat al zijn werk steeds in de boekhandel 
verkrijgbaar was. Een derde voorbeeld van zijn ambivalentie merkte ik rond zijn vijfenzeventigste verjaardag. 
Vrienden wilden daar ruim aandacht aan besteden. Ze regelden dat een interview zou verschrijnen in de 
dagbladen Trouw en Amigoe en dat de Wereldomroep en zijn partnerstations in het Caribisch gebied het zouden 
uitzenden. Maar hij liet zich niet interviewen omdat hij dacht dat hij de brille er niet meer voor had. 
Tegelijkertijd was hij na zijn verjaardag teleurgesteld dat er op Curaçao zo weinig aandacht aan was besteed. 



 134

7-11-‘53:  Over het hart van Amsterdam. 
10-8-‘53:  Over een Amerikaanse toerist. (Het incomplete verhaal). 
 

De bewaarde verhalen hebben soms een titel, maar meestal niet. Omwille van de 
leesbaarheid van dit hoofdstuk heb ik de ongetitelde bijdragen wel van een kopje voorzien, 
omdat een verwijzing naar een verhaal sprekender is dan het vermelden van een 
uitzenddatum. In onderstaand lijstje staan de bewaard gebleven bijdragen. Tussen teksthaken 
staan de door mij gegeven titels: 
 
10-12-51: z.t. [Curaçaose tolerantie] 
5-1-’52:  z.t. [Kleine geschiedenissen] 
12-2-’52: z.t. [Aankomst in Nederland] 
10-3-’52: z.t. [Noordkust] 
29-3-’52: z.t. [Cornees] 
21-4-’52: Vacantie in Nederland 
11-6-’52: Verhaal over Apen 
23-6-’52: z.t. [Onwetendheid over Curaçao] 
5-7-’52:  Voetbal, een nabeschouwing van de wedstrijd Nederland – Nederlandse Antillen 
30-8-’52: z.t. [Wonderlijke krantenartikelen] 
1-11-’52: z.t. [Dertig jaar] 
11-12-’52: Zeedijk 
23-3-’53: z.t. [Spaanse Water] 
26-10-’53: z.t. [Houding van studenten] 
2-11-’53:  z.t. [Geluk] 
16-11-’53: z.t. [De maatschappij en de kunst] 
9-1-’54:  z.t. [Regen] 
16-1-’54: Het Lachen 
23-1-’54: Mij vangen ze niet 
30-1-’54: z.t. [Adam en Eva] 
6-3-’54:  z.t. [Geiten] 
22-3-’54: z.t. [Varen] 
27-3-’54: z.t. [Landschap] 
1-4-’54:  z.t. [Inzicht] 
25-6-’54: Der Weg zurück 
2-7-’54:  Koen 
9-7-’54: Afscheid 
23-7-’54: Masroig 
 

Om de Wereldomroepverhalen te kunnen plaatsen binnen het oeuvre van Van 
Leeuwen is het noodzakelijk zijn vroegste werk erbij te betrekken. Dit is allemaal in 1947 
verschenen, maar nog nooit in samenhang beschreven. Ik doe dat in de paragraaf ‘Het vroege 
werk’. Daarna volgt een thematische analyse van de Wereldomroepverhalen in de paragraaf 
over ‘De Wereldomroepverhalen’. Deze is onderverdeeld in: de Curaçaoënaar en Curaçao; de 
Nederlander en Nederland; Wijsheid; Impliciete en expliciete metafysische elementen en 
Kunst en maatschappij. De paragraaf over de Wereldomroepverhalen wordt afgesloten met 
een tussenbalans. In het daarop volgende deel zal ik de bevindingen van de analyse van de vijf 
thematieken vergelijken met zijn latere werk. Tenslotte volgen de conclusies.  
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HET VROEGE WERK 

 
De eerste gepubliceerde werken stammen allemaal uit 1947 toen Van Leeuwen op 

Curaçao woonde. Merkwaardig genoeg is het nog niet in onderlinge samenhang beschreven. 
De eerste publicaties van Boeli van Leeuwen waren in de Beurs & Nieuwsberichten. Het is 
een serie van drie artikelen met de gemeenschappelijke titel Eenheid van tegendelen. De 
eerste handelt over de schilderkunst van Rembrandt, de tweede over de muziek van 
Beethoven en de derde over literatuur. In ‘Rembrandt: Licht en donker’ (14-3-1947) stelt hij 
dat het uitzonderlijke van Rembrandts schilderkunst is dat hij een eenheid van tegendelen 
presenteert. Ik cursiveer telkens de genoemde tegendelen. “Rembrandt”, zo schrijft Van 
Leeuwen, “was de schilder van de ziel der mensen en het wezen der dingen, maar hij 
schilderde innerlijk en uiterlijk als een geheel.” Hij is de enige die hierin is geslaagd. 
Rembrandt schildert niet de hand, maar het gebaar “en in dit zoeken van de beweging, het 
dynamische, ligt zijn vraag naar de kern van het leven.” Hij is niet in een hokje in te delen en 
Van Leeuwen omschrijft hem in termen die normaal als tegendelen worden gezien: “een 
zoeker van het ideaal in het wezen van de realiteit.” Rembrandt legt het zwaartepunt van zijn 
leven en werk niet in een hiernamaals: “Hel en hemel heeft hij hier op aarde beleefd en in zijn 
licht-donker uitgedrukt.” Hij schilderde een Christus “menselijker dan iemand hem ooit 
geschapen heeft en tegelijk goddelijker.” Hij ziet in een vrouwenfiguur de minnares en de 
moeder en hij vond in een bedelaar een koning en andersom.  

Ook in ‘Beethoven: Smart en Vreugde’ (21-3-1947) wijst Van Leeuwen de tegendelen 
in de composities van Beethoven aan als kenmerkend voor zijn werk, waardoor nooit iemand 
muziek schreef zo groot van vorm en bewogenheid van gevoel. De titel van het krantenartikel 
geeft al aan dat Van Leeuwen smart en vreugde als de meest kenmerkende tegendelen ziet die 
Beethoven tot een eenheid smeedt. Hij noemt ook andere tegendelen. Er is kracht in zijn 
composities en tegelijkertijd zijn ze zwanger van een noodlot. Tegen een sombere achtergrond 
van bassen en cello’s klatert een hobo plotseling een zonnig motief. 

De bedoeling van ‘De taal de[r] impotenten’ (3-4-1947), het derde en laatste stuk in de 
serie, is slechts duidelijk door het artikel in het verband van de hele serie te beschouwen, 
omdat het stuk meer dan de eerste twee wordt overwoekerd door uitweidingen. Van Leeuwen 
begint met de Tweede Wereldoorlog en constateert verbaasd dat deze tot dan toe in de kunst 
nog niet doorklonk: “Er is tot nu toe geen dichter, schilder of musicus geweest, die afstand 
heeft kunnen nemen tot het gebeurde en dit tragisch geweld heeft gezien als een grote, buiten 
de macht van kleine mensen gelegen, uitbarsting.” Dit komt doordat de kunstenaars hun kunst 
gesteriliseerd hebben in egoïsme en daardoor vaak onbegrijpelijk zijn. Ze vergeten dat de 
grootsten zich altijd onderworpen hebben aan de wetten van discipline en vorm. Een eigen 
stem “heeft geen waarde als men niets te vertellen heeft. Zolang een kunstenaar de 
melancholie en neerslachtigheid, verdriet en vreugde, waaraan hij in hogere mate onderhevig 
is dan een niet-kunstenaar niet sublimeert in een algemeen buiten zijn eigen 
gevoelsbevrediging staand idee, draait hij rond in een dode cirkel van zelfverheerlijking en 
zelfmedelijden.” Dit wordt een neurotische kunst die op den duur in zinloosheid ontaardt. “In 
Nederland bijv. schijnt het ondenkbaar dat het peil van de Tachtigers weer bereikt zal worden. 
Men moet Aafjes c.s. met een Perk of Kloos vergelijken om het geweldige verschil in stijl, 
poëtische vorm en gedachtenrijkdom te begrijpen.” 

Het stuk is in feite programmatischer dan de vorige stukken. Het analyseert niet het 
werk van een groot kunstenaar, maar stelt de eisen waaraan een groot kunstwerk moet 
voldoen. Het draait om de tegendelen individueel gevoelen en beleven en algemeen idee en 
maatschappij. Van Leeuwen constateert in de contemporaine kunst een totaal gebrek aan 
eenheid tussen deze twee, doordat het algemeen idee en het maatschappelijk gebeuren 
ontbreekt. Inhoudelijk gezien moet de kunstenaar zijn individuele gevoelens en ervaringen 
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opnemen in het grotere verband van de gemeenschappelijke ervaringen. In dit verband is het 
vreemd dat Van Leeuwen juist de Tachtigers als voorbeeld stelt, omdat deze dichters juist 
streven naar de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens. 
Opmerkelijk is ook dat hij de Tachtigers vergelijkt met Bertus Aafjes, die in 1946 net Voetreis 
naar Rome had gepubliceerd. Alsof er tussen de Tachtigers en Aafjes niets geproduceerd was 
dat de moeite waard was: Nijhoff, Achterberg, Vestdijk, Bordewijk om er willekeurig enkelen 
te noemen. Of om dichter bij het Antilliaanse huis te blijven: Cola Debrot, die in 1947 niet 
alleen bekend was door Mijn zuster de negerin, maar vooral als leider van het tijdschrift 
Criterium waarvoor hij ook de beginselverklaring Tegenstellingen (1940) schreef. 
`Wezenlijke tegenstellingen,’ aldus Debrot, `zijn oud als de wereld, reiken met hun wortels tot 
in de diepste grond. Wie deze tegenstellingen wenst te verzoenen, schept een atmosfeer, 
allervriendelijkst, allerhartelijkst, allerkoelst, maar vernietigt tegelijk met de mogelijkheid tot 
wrijving […] ook de scheppingsdrift, die iedere tijdschriftleider in de eerste plaats wenst 
wakker te houden. Wij zullen deze tegenstellingen niet overbruggen; wij zullen ze niet 
verzoenen noch opheffen.’ [Debrot 1987: 13]. Tegenstellingen noemt Debrot `de 
weerspiegeling van de tragische tegenstrijdigheden in de mens’ [Debrot 1987: 14]. De meeste 
mensen echter verstenen in een van de polen van de tegenstelling. Hij noemt de 
tegenstellingen ook wel `de eenheid der verscheidenheden’.  

De overeenkomst in terminologie van Debrot (eenheid van verscheidenheden of 
tegenstellingen) en Van Leeuwen (Eenheid van tegendelen) en de daarachter liggende 
kunstopvatting is te opvallend om toevallig te zijn. Het kan bijna niet anders dan dat Van 
Leeuwen Debrots kunstbeschouwing kende. In de Criterium-tijd van Debrot was hij in 
Nederland, waar over de opvatting van Debrot werd gediscussieerd. Hij was bovendien 
verbonden met de familie Debrot, want in januari 1947 trouwde hij met Dorothy Debrot, de 
dochter van Cola’s broer [Coomans 1991: 104]. Het is een raadsel waarom hij de 
vermoedelijke bron van zijn kunstopvatting niet heeft genoemd. Al is het leidende idee van de 
serie Eenheid van tegendelen dus niet origineel, de uitwerking ervan is geheel met eigen 
voorbeelden, zodat de artikelen gezien kunnen worden als het eerste essayistische werk van 
Boeli van Leeuwen. 

Ik noemde het al vreemd dat Van Leeuwen een voorkeur uitsprak voor de Tachtigers. 
Het lijkt mij meer te maken te hebben met hun taalgebruik dan met de argumenten die Van 
Leeuwen ervoor geeft. De Tachtigers hadden een voorliefde voor een nogal barok taalgebruik 
en schuwden grote woorden niet. Hun opvolgers zoeken juist naar een eenvoudiger taal 
gebruik, de poésie parlante bijvoorbeeld. Van Leeuwen heeft een voorkeur voor het grote 
woord, de versierende bijvoeglijke naamwoorden, de overdrijving. Dit barokke taalgebruik en 
een voorliefde voor de sonnetvorm is al te zien in zijn eerste scheppend werk: de dichtbundel 
Tempels in woestijnen, verschenen in augustus 1947. 

Het eerste gedicht ‘Moeder van mijn moeder’ is kenmerkend voor de bundel. Van 
Leeuwen doet wat hij in de Beurs & Nieuwsberichten adviseerde: hij gebruikt een vaste vorm, 
het sonnet. Hij sluit ook aan bij het taalgebruik van de Tachtigers in versregels als:  
 
’s Avonds als de snelle schemer op de zonverdorde bodem glijdt 
Zit ik naast bed en baar. 
De porceleinen schouders schokken als ze schreit 
Met de volgedragen smart van uur en dag en tachtig jaar. 
 

In deze strofe zijn al lichte worstelingen van Van Leeuwen te zien met ritme en 
metrum. Die worden nog duidelijker in de terzinen: 
 
Hooghartig reikt deze aristocraat 
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De schuwe dood haar tere hand; 
Een vorstin wordt niet gedwongen maar zij gaat. 
 
In de wenteling der dingen 
Grijpen dood en leven 
In elkaar als ringen. 
 

De laatste strofe drukt de eenheid in tegendelen uit: dood en leven horen bij elkaar. Ik 
constateerde al dat Van Leeuwen moeite had met het metrum. In de eerste niet geciteerde 
strofe had hij dat met het rijm, waar hij zijn toevlucht neemt tot pseudo-assonerend rijm met 
langzaam en lichaam. Van Leeuwen heeft in gesprekken later altijd afstand genomen van 
deze bundel en uiteindelijk deed hij dat publiekelijk in Geniale anarchie: “Ik had toen 
[januari 1947] al voldoende taalgevoel om te beseffen, dat ze bar slecht waren”. (22) Het 
neemt niet weg dat de bundel zijn eerste gepubliceerde oorspronkelijke poëzie is. 

Van Leeuwen nam in gesprekken met mij bij mijn regelmatige bezoeken aan Curaçao 
tussen 1989 en 2002 ook afstand van zijn prozawerk De Mensenzoon, eveneens verschenen in 
1947. Hij noemde het werk ‘blasfemie’.124 Het is een navertelling van de kruisiging van 
Christus, voorafgegaan door een voorwoord. Daarin zegt hij: “Het kernpunt en tegelijkertijd 
de grootste vraag in het Nieuwe Testament is: ‘Waarom moest Judas Christus 
verloochenen?’” (6) Het is nog maar de vraag of juist dit de grootste vraag is in het Nieuwe 
Testament. Bovendien is het de vraag of Judas dat wel moest. In zijn vraagstelling geeft Van 
Leeuwen eigenlijk al zijn mening. Hij plaatst het verraad van Judas binnen zijn theorie over 
eenheid van tegendelen, die hij in het volgende fragment trouwens met de term van Debrot 
aanduidt: eenheid van tegenstellingen. Hij stelt: “in de noodlotsverbintenis tussen Jezus en 
Judas is de eenheid van tegenstellingen die we dagelijks om ons heen zien in licht en donker, 
leven en dood. […] Judas heeft hem niet verkocht of doelbewust willen vermoorden. Zijn 
daad was een lotsdaad en hij heeft net zo min schuld aan zijn eigen handeling als ieder ander. 
De hypnose die hij onderging bij de woorden ‘Alwie ik de bete broods, na ze ingedoopt te 
hebben, zal aanreiken, die zal mij verraden’. [sic] lag als een ban op zijn handelingen.” (7)  

Wat Van Leeuwen betoogt, is dat Jezus Judas als de verrader heeft aangewezen, maar 
niet in de betekenis dat Judas het plan had dat te gaan doen, maar dat Jezus hem als degene 
aanwees die het moest gaan doen en die dat als een trouw volgeling dan ook deed. Jezus en 
Judas vormen in Van Leeuwens opvatting een eenheid. Dat blijkt ook uit het verhaal zelf als 
Van Leeuwen het aanwijzen beschrijft. Daarin noemt hij Judas “zijn uitverkorene”. Als Jezus 
het brood breekt, ligt er “een wijding in zijn gebaren”. En de reactie van Judas is: “Vanaf dit 
oogenblik was hij een goddelijk bezetene, die een hoog bevel met het brood in zich droeg.”  

Van Leeuwens uitleg van het lijdensverhaal en de rol van Judas hierin is bepaald door 
zijn kunstopvatting die hij in zijn krantenartikelen uiteen had gezet. Hij schetst Judas en Jezus 
als een eenheid. Hij heeft dus wel een eigen interpretatie, maar dat maakt de tekst nog niet tot 
een eigen oorspronkelijk verhaal. Het is en blijft een navertelling die dicht bij de 
evangelieteksten blijft. Er is een direct verband tussen al zijn geschriften uit 1947. Ze moeten 
duidelijk maken dat het de opdracht van de kunst is de eenheid van tegendelen uit te beelden. 

In De Mensenzoon toont Van Leeuwen wel al zijn barokke stijl die bekend is uit zijn 
romans: veel overdrijvingen en verhevigende bijvoeglijke naamwoorden, tegenstellingen, 
paradoxen en sententies. Zijn eigen stijl heeft Van Leeuwen dus niet in de 
Wereldomroepverhalen ontwikkeld.  
 

                                                 
124 Niet zoveel later nam Van Leeuwen ook publiekelijk afstand van De Mensenzoon. Dat gebeurde in ‘Wie zegt 
gij dat ik ben?’ in de bundel De taal van de aarde. Hij zegt er dat het verhaal “een onvoorstelbare hoogmoed” is 
en hij het beschouwt als “blasfemie”. (70-71)  
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De conclusie uit het voorgaande moet zijn dat Boeli van Leeuwen al gedebuteerd had 
als dichter en prozaschrijver voordat hij bij de Wereldomroep kwam. Wel is het zo dat zijn 
prozawerk een navertelling was, zodat we kunnen stellen dat de Wereldomroepverhalen de 
eerste oorspronkelijke verhalen van Boeli van Leeuwen zijn. Door hem dit podium te geven 
en ervoor te betalen heeft de Wereldomroep Van Leeuwen geactiveerd verhalen te schrijven 
en zo is de carrière van een van de grootste verhalenschrijvers van de Nederlandse Antillen 
begonnen. Hierdoor alleen al zijn ze een belangrijke aanvulling op wat bekend was over Boeli 
van Leeuwen.  
 
DE WERELDOMROEPVERHALEN 

 
De Curaçaoënaar en Curaçao 

In zijn eerste bijdrage, ‘Curaçaose tolerantie’, stelt Boeli van Leeuwen dat de 
Curaçaoënaar zich kenmerkt door tolerantie die bestaat uit een merkwaardige combinatie van 
toegeeflijkheid, zelfspot en het accepteren van veel zaken als onvermijdelijk. Hij maakt de 
drie eigenschappen met voorbeelden duidelijk. Allereerst de toegeeflijkheid: “U kent toch dat 
verhaal van die kennis van een kennis van een kennis die Curaçao op een rondreis aandeed en 
‘even’ de groeten kwam brengen? Hij is er twee en twintig jaar blijven hangen. Natuurlijk 
steeds met de bedoeling om de volgende week te vertrekken. […] Niemand ergert zich 
oprecht over deze toestand, al zou niet iedereen zich erin willen bevinden.” Het voorbeeld 
maakt duidelijk dat de Curaçaoënaar een ander de ruimte gunt te doen wat hij wil. Men tilt er 
niet zwaar aan als men het ene zegt en het andere doet. 

De zelfspot krijgt meer aandacht in het verhaal. Van Leeuwen omschrijft hem als 
volgt: “De Curaçaoënaar beschikt over een humor, die wat de zelfspot Brits, en wat de 
lichtheid en logica Frans is. De ‘Loreito Real’, het bekende politieke spotblaadje, is een 
typische uiting en de lezerskring is geweldig uitgebreid.”125 Vervolgens noemt hij de 
Statenvergaderingen, waar de humor telkens bevrijdend omhoog spuit en de man met de 
lachers op zijn hand vaak het debat wint: “Niet omdat hij toevallig gelijk heeft, maar omdat 
ook zijn tegenstander op een bepaald moment naar zijn zij grijpt onder het uitroepen van 
‘Caramba homber bo nek mi completamente.’ Je hebt me te pakken.” Het derde voorbeeld 
van deze humor gaat over een man die in de winkel van Jansjie komt en erover klaagt dat 
diens kat een kilo vlees van hem heeft opgegeten. Jansjie zet de kat op de weegschaal die 
precies een kilo aangeeft. “Hij geeft de kat aan de aanklager terug en zegt: ‘Hier heb je je 
vlees, geef me nu mijn kat.’ Wie nu nog over vlees praat is een kniesoor; de slag is gewonnen 
door Jansjie, ook al zou de poes geen kilo wegen.” 

Van Leeuwen begon wel met de term ‘zelfspot’, maar schakelt in zijn voorbeelden 
over op het begrip humor. Hij maakt duidelijk dat men waardering heeft voor de onverwachte 
gevatheid van een ander, ook al is men zelf het slachtoffer van de humor. Het is dus maar van 
welke kant je het bekijkt: de humor ligt aan de kant van de inventieve grappenmaker, de 
zelfspot aan de kant van zijn slachtoffer die waardering voor de humor opbrengt.  

Het accepteren van veel zaken als onvermijdelijk gaat gepaard met medelijden dat het 
woordje “e pober” uitdrukt. Van Leeuwen vertaalt het met “arme bliksem”. Bij een botsing 
zegt een oude vrouw: “e pobernan, ze waren dronken. Een Nederlander zou zeggen dat de 
onverantwoordelijke schurken dronken waren. Want hij accepteert veel moeilijker zo’n 
ongeluk als een gegeven grootheid en drank als een excuus.”  

                                                 
125 Bedoeld is de Lorito Real, een humoristisch tijdschrift van Oscar van Kampen dat verscheen van 1948 tot 
1958. De gangbare mening is dat Van Kampen het blad in z’n eentje vulde, maar Tip Marugg vertelde mij in de 
jaren zeventig dat hij de taak van Van Kampen overnam, als deze vakantie had. Marugg had er groot plezier in 
dat niemand dat ooit heeft gemerkt. 
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Van Leeuwen schetst het gevolg van de tolerantie van de Curaçaoënaar: “Nergens ter 
wereld misschien kent men zoveel types ‘freaks’ zou ik willen zeggen als op Curaçao. Men is 
nu eenmaal bereid te betalen, niet alleen voor de dorpsgek, maar ook voor de ‘rare’, de 
‘vreemde’ en misschien de wijze die niet herkend wordt. Het is eigenlijk een ingeworteld 
respect voor het individu. […] De door mij genoemde eigenschappen zijn te constateren in de 
sprookjes verhalen. Compa Nansi, de slimme spin, is een lovable fellow geworden, die er 
weliswaar op uit is om zoveel mogelijk voordeel te ruilen tegen zo weinig mogelijk 
zweetdruppels, maar de sympathie staat aan zijn kant. Hij is zo aardig en hij heeft steeds zijn 
tegenstander te pakken.” 

Het lijkt erop dat de tolerantie ertoe leidt dat een notoir schurkje als Compa Nansi, die 
leeft ten koste van de inspanningen van anderen, gezien wordt als een lovable fellow. Maar 
dan gaat men voorbij aan het feit dat de spin in veel gevallen de sterkere de baas is. Van 
Leeuwen wijst er niet expliciet op, maar de waardering voor een onderliggende partij die door 
gevatheid en slimheid de bovenliggende partij de baas is, speelt ook een rol in de voorbeelden 
die hij gaf. De Lorito Real bespot het establishment, het Statenlid met de betere argumenten 
moet toch het onderspit delven en de bestolene wordt door de gevatheid van Jansjie een 
kniesoor als hij op zijn recht blijft staan. 

De spot drijven met een bovenliggende partij komt ook voor in ‘Houding van 
studenten’. Van Leeuwen zegt dat “de Curaçaoënaar altijd met een tikje spot tegenover 
intellectuelen [heeft] gestaan; de verhalen die ik in mijn jeugd gehoord heb over theoretici die 
te stom waren om voor de duvel te dansen, zijn legio. Ik weet nog goed enkele voor de geest 
te roepen: de vreselijke dorre en geleerde ingenieur die een dam wil bouwen zonder te letten 
op de raad van Pedritoe, de voorman. Het resultaat was natuurlijk catastrophaal. De dokter die 
maar niet kan ontdekken welke ziekte de patiënt teistert en rustig een lesje krijgt van de jaja, 
die wonderen verricht met enkele kruiden; de onderwijzer met acte M.O. Spaans die zo 
verschrikkelijk slecht Spaans spreekt en zo gaat U maar door.”  

Het is een hybride spot. Men beleeft plezier aan het falen van de bovenliggende partij 
door ze te bespotten en tegelijkertijd accepteert men de situatie als onvermijdelijk zodat er 
geen actie tegen wordt ondernomen en er dus niets verandert. Van Leeuwen zelf wijst op nog 
een element dat een rol speelt in de spot tegenover een intellectueel. Vroeger kwamen “al 
deze schutterige geleerden” uit Nederland en thans zijn het de eigen zonen, zodat “er in de 
spot van vroeger een dosis minderwaardigheidsgevoelen gemengd was en in de spot van 
tegenwoordig een dosis trots.” Vroeger was de spot dus ook een emotionele compensatie van 
de gekoloniseerde tegenover de kolonisator. In het heden van het verhaal heeft men te maken 
met teruggekeerde afgestudeerde Curaçaoënaars met wie men was opgegroeid. Zij moeten 
zich vooral niet voorstellen dat ze meer zijn dan de jeugdvriendjes die niet gestudeerd hebben 
in Nederland. Doen zij iets niet goed, dan worden ze bespot omdat men trots is op zichzelf. 
Men drukt eigenlijk uit: hij is niet beter dan ik, ook al heeft hij in Nederland gestudeerd. De 
spot is zo gezien de uiting van een nivelleringsdrang. 

De eigenschappen die Boeli van Leeuwen de Curaçaoënaar toedicht, bezit hij zelf ook. 
Dat blijkt uit twee verhalen over figuren in Nederland. Het verhaal ‘Mij vangen ze niet’ is 
door water en muizen aangetast waardoor niet alle woorden te lezen zijn. Tussen teksthaken 
geef ik mijn reconstructie. Het verhaal begint zo: “Het vervult mij altijd met een zeker 
genoegen [als ik] een mens ontdek, die door de maatschappij niet tot een [eenheidsworst] is 
gedraaid. Die bij wijze van spreken met een snelle beweging kaas uit de muizenval haalt en 
lachend kijkt hoe het deurtje dicht klapt. Er zijn gelukkig nog mensen die zich niet laten 
[vangen]. De Curaçaoënaar heeft van nature respect voor zulke types en [het] Papiamentoe 
kent vele namen voor de individualist: van [?] mansinga tot choebatoe di costa.” 

De man aan wie Van Leeuwen genoegen beleefde, omdat hij niet tot eenheidworst was 
gedraaid en individualist bleef, is Piet de Bult. Hij kende in zijn hele leven maar twee 
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hoofdregels: “mijn vangen ze niet” en: “het vlees is beter as de benen”. Als tuinman in een 
villadorp past hij wel eens op een mooie villa, maar hij moet er niet aan denken er zelf eentje 
te hebben. Het zou alleen maar zorgen met zich mee brengen: de belasting en de tuinman. 
Piet: “Nee, jongen mijn vangen ze niet.” Als schepeling heeft hij de wereld bereisd en hij 
bleef ook wel eens ergens hangen, maar vertrok toch altijd weer: “Nee, jongen, mijn vangen 
ze niet.” Zo sprak hij ook over vrouwen. Toen hij overleed, had hij veel onbetaalde 
rekeningen bij caféhouders: “Want die [Piet de Bult, dat] was me d’r eentje. Die liet zich niet 
[vangen].” Piet de Bult valt niet op door gevatheid of slimheid. Integendeel: ondanks zijn 
naam is hij zo plat als een dubbeltje. Hij is dan ook geen Curaçaoënaar, wiens zelfspot hij 
totaal mist. Maar hij is wel een individualist die lak heeft aan conventies. Dat Van Leeuwen 
aan hem een verhaal wijdt, toont aan hoe gefascineerd hij was door deze eigenschap. 

Het verhaal ‘Koen’ gaat over een fantast. Koen zit altijd vol projecten. “Waar je hem 
ook ontmoet, hij neemt je even apart en fluistert je toe: “Ik heb nou een fantastisch project, 
gewoon goud. En zo simpel als twee maal twee. Het enige wat me nog ontbreekt is twee of 
drie ton. Weet jij misschien iemand die me even eraan zou kunnen helpen?’ Het 
merkwaardige is, dat zijn fantastische plannen me altijd volkomen realisabel toeleken, 
afgezien van die twee of drie ton dan natuurlijk.” Een keer lukte zijn plan bijna. Hij ging 
samen met een Amerikaanse weduwe Noord Holland afstropen op zoek naar oude spullen die 
in Amerika verkocht zouden worden. Het liep als een trein. Van Leeuwen: “En weet U wat 
het fantastische van het hele geval was, de Amerikaanse met de petroleumbronnen heeft al het 
antiek naar Amerika verscheept en op een morgen vond ik hem zittend op een oude kist in een 
hol pakhuis. Ik voelde alras dat er geen enkele reden was om hem te feliciteren. Want hij is 
een man van fantasie en zodoende zat hij op een nieuw project te kouwen [sic], terwijl zij real 
Dutch antique aan haar oliebaronnen in Texas kon verkopen.” Van Leeuwen is gefascineerd 
door de fantast. Als het plan met de Amerikaanse is mislukt, is hij eigenlijk blij. Hij noemt het 
“het fantastische van het hele geval”, want Coen blijft ondanks de mislukking de fantast. Het 
verhaal beeldt eigenlijk de botsing uit tussen de fantast en de maatschappelijke werkelijkheid. 
De fantast wint in zekere zin want hij blijft fantaseren.  

In het verhaal ‘Voetbal, een nabeschouwing van de wedstrijd Nederland – 
Nederlandse Antillen’ drijft Van Leeuwen de spot met voetbal en het verschijnsel 
nabeschouwing. Hij begint met de zin: “Voetballen is een ernstige zaak.” Maar al gauw gaat 
hij kolderieke situaties fantaseren, waarschijnlijk geïnspireerd door Bomans, wiens naam hij 
in het begin ook noemt en naar wiens keepersverhalen hij verwijst. Hij vertelt onder meer 
over een elftal, dat de handsregel omzeilde door een koffer mee het veld op te nemen, de bal 
er met de voet in te wippen en hem onder gejuich naar het vijandelijke doel te dragen. Tijdens 
de wedstrijd gaat het enorm regenen. Van Leeuwen: “Curaçao heeft nu de bal en glibbert er 
mee naar het Nederlandse doel; een handige schaatspartij rond de back die krampachtig op 
zijn derrière tot achter de doelpalen glijdt, een schot en …… zo waarlijk ik hier tot U spreek 
terwijl de bal in het doel suist schiet een enorme bliksemflits dwars over de gehele hemel en 
de donder rolt en dreunt over het Stadion. Op de tribune werden vele ogen vochtig; dit was 
het moment dat de natuur dreigend haar instemming betuigde met de autonomie. De bliksem 
sloeg, de donder rolde en de Antillianen hadden een doelpunt gemaakt.”  

Van Leeuwen drijft de spot met het voetbalgebeuren door alles aan te dikken tot in het 
absurde. Toch is het verhaal niet geslaagd te noemen. Dat komt met name door het begin, 
waarin hij meteen vol gas met kolderverhalen begint. Zo werkt satire niet, die moet het 
hebben van een geloofwaardig beginpunt, waarna de luisteraar langzaam een kolderiek 
universum wordt ingetrokken. 

Fantaseerde Van Leeuwen in het voetbalverhaal zotte situaties in ‘Onwetendheid over 
Curaçao’ verdenkt hij zijn vader ervan zo’n situatie te hebben gecreëerd. Deze speelde mee in 
een opvoering van de Gijsbrecht van Aemstel. Zijn vader zakte op een bepaald moment met 
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het zwaard in de vuist door de vloer. “Het mooiste was, dat het publiek dacht dat het zo 
hoorde en enthousiast voor deze stunt klapte. Wij, Antillianen hebben in deze dingen 
trouwens altijd een groot plezier en het zou best kunnen zijn dat mijn vader speciaal op een 
rotte plek in de vloer is gaan staan om een mooie situatie te scheppen.” 

Van Leeuwen geeft ook blijk van nivelleringsdrang in het verhaal ‘Kleine 
geschiedenissen’. Daarin zegt hij dat hij slechts op een bepaalde wijze van geschiedenis kan 
genieten: “De kleine, persoonlijke gebeurtenissen uit het verleden trekken mij meer dan de 
overrompelende en niet te omvatten evenementen. Het boezemt me meer belang in, wat 
Napoleon aan Josephine schreef, dan aan zijn ministers; het interesseert me meer te weten of 
hij iedere morgen snuif tot zich nam of jicht had, dan wat hij over de slag bij Waterloo dacht.” 
Van Leeuwen wil de grote Napoleon teruggebracht zien tot een mens van normale proporties 
door smakelijke details over zijn persoonlijke leven. 

Van Leeuwen geeft in zijn Wereldomroepverhalen bijna geen beschrijvingen van het 
Curaçaose landschap. Een uitzondering hierop is de noordkust die twee keer voorkomt met 
dezelfde symbolische lading. Het hele verhaal ‘Noordkust’ gaat over het vinden van een rake 
typering voor deze droge vlakte. Hij komt uit bij de Engelse dichter Eliot die met “fear in a 
handful of dust” precies de sfeer oproept van de noordkust. Van Leeuwen: “Ja, ik geloof, dat 
men daar in het stof de vrees kan zien eerder dan Weemoedigheid of ‘Tristesa’. Het is een 
soort beklemming, die zich van U meester maakt, wanneer ge aan de Noordkant vanaf de 
rotsen in de beukende zee neerkijkt. Telkens wanneer er een golf tegen het massief gedreund 
wordt, sist de lucht door de rotsspleten aan Uw voeten, en daar beneden kunt ge de duizenden 
stukken wrakhout zien, die in de branding kolken. […] Enkele tientallen meters verder 
landinwaarts begint de strijd van de cactus, die zich aan de rotsen probeert vast te bijten en 
tussen zout en vuur haar voedsel zoekt. Men wordt hier bang, geloof me.” 

De typering “fear in a handful of dust’ kan ook geïnterpreteerd worden als een 
omschrijving van de doodsangst van de mens. De handvol stof is dan een verwijzing naar het 
Bijbelse: Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. De doodsangst speelt dan ook in bijna 
elke zin van dit fragment een rol. De zee laat de lucht sissen, je ziet wrakhout, de rotsen zijn 
voorwereldlijk. De natuur probeert wanhopig te overleven. De cactus zoekt voedsel tussen 
zout en vuur, de muren van de koraal verbrokkelen, kokosbomen kreunen van dorst. Van 
Leeuwen roept met al deze details het ene beeld op: fear in a handful of dust. 

De noordkust komt ook voor in het verhaal ‘Landschap’. De context waarin dit 
gebeurt, doet meteen aan dood en verderf denken. Van Leeuwen vertelt over een Europees 
landschap van vlak na de oorlog. Er staan bomen zonder bladeren, met aangetaste stammen en 
kapot geschoten takken. De omgeving doet hem in een flits de noordkant van Curaçao zien. 
“Het was een jaar geweest van grote droogte en de zon had de bomen ontzield en de bodem 
verschroeid. […] En ik moest er aan denken hoe merkwaardig het is dat twee beelden van de 
natuur in verschillende landen en omstandigheden dezelfde associatie bij mij opriepen. Ik had 
een gevoel van troosteloze verlatenheid, alsof ik de laatste mens op aarde was die moest leven 
op een bodem die geen vrucht kon dragen.” Als laatste mens moeten leven op een bodem die 
geen vrucht kan dragen, betekent het einde der mensheid. Dat roept troosteloze verlatenheid 
op; er blijkt geen troost te zijn voor de doodsangst. De symbolische waarde die Van Leeuwen 
de noordkust geeft, blijkt in zijn Wereldomroepverhalen dus consistent te zijn. Ook hier weer 
een verwijzing naar het sterven en de angst daarvoor.  

Het is alleen de noordkust die deze symbolische lading krijgt. In het verhaal ‘Regen’ 
stelt hij juist dat Curaçao een vruchtbare bodem heeft. Dat komt door de regen die voor Van 
Leeuwen de levenskracht symboliseert. Hij begint zijn verhaal als volgt: “Ik ben altijd 
bijzonder verzot geweest op regen. Als kleine jongen liep ik blootsvoets door de Coenoecoe 
en ik herinner mij nog dat ik vaak vurig verlangde, dat het zou regenen, opdat de [sic] 
grijswitte stof tussen mijn tenen in modder zou veranderen.” Symbolisch wordt de dood dus 
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van zijn voeten weggespoeld. De symbolische levenskracht blijkt ook uit de zin: ”De 
vruchtbare bodem van Curaçao is een dankbare minnares; zodra de regen valt bloeit ze op, 
met een overvloed van planten en dieren.” Zo zijn de plassen die zich achter de dammen 
vormen na een week omzoomd met bloemen en planten en krioelt het er van zilvervisjes en 
kikkers. 

Van Leeuwen vergelijkt de verhouding tussen grond en water in Nederland en 
Curaçao. In Nederland reageert de bodem op zo’n overvloed aan regenwater op een luie en 
gezapige manier: “De grond gedraagt zich als een dikke juffrouw, die net een groot maal naar 
binnen heeft gewerkt en die men een chocolaadje presenteert. Ze neemt het wel, maar 
zuchtend van verzadiging.” Planten en bomen schieten niet meteen omhoog. “In Nederland is 
het water de Moeder en de grond is er bijgevoegd. Op Curaçao is grond overheersend en het 
water toevallig.” De mens op Curaçao graaft dan ook altijd naar water, steeds dieper. “Maar 
hoe diep men ook gaat, de droogte wint altijd en dan maken windmolens een zingend geluid 
in de lege pijpen en de misère begint voor de cunuceros.”126 De bomen verdorren, koeien 
krijgen cactussen te eten en geiten vreten wasgoed. Wat Van Leeuwen met de vergelijking 
met Nederland duidelijk maakt, is dat de levenskracht op Curaçao veel feller en uitbundiger 
is. Maar uiteindelijk wint de droogte en wordt het op het platteland een harde strijd om het 
voortbestaan.  

Herhaaldelijk komen in de Wereldomroepverhalen van Boeli van Leeuwen landhuizen 
voor. Ook zij krijgen een symbolische lading. In het verhaal ‘Landschap’ doen de half 
vervallen pakhuizen op de eilanden in Amsterdam hem het landhuis Santa Martha van zijn 
grootmoeder zien. Hij logeerde er en sloop ’s nachts naar buiten. “En toen ik mij omdraaide 
zag ik het oude landhuis – stijf en gesloten – de muren gebarsten en verzakt. […] De gevel 
rustte zwaar en onverzettelijk op de dikke muren en bewoog niet mee met het ademen van de 
slapende mensen binnen.” Van Leeuwen vraagt zich af waarom in Amsterdam deze 
herinneringen bij hem boven kwamen. Hij antwoordt: “Misschien omdat oude huizen overal 
ter wereld vertellen van de macht der mensen, die ze hadden gebouwd en ook van de onmacht 
van de mensen om langer te leven dan hun huizen. De mensen gaan en het huis blijft staan. En 
in het huis blijft iets van de tijd achter, het hangt in de muren en leeft in de ramen. Het kruipt 
in het dak, in de naden van steen en hout. En als de tijd voorbij is en toch blijft leven in het 
werk van mensen, voelt men de macht en onmacht der mensen tegelijkertijd.” 

De schijnbaar vreemde constatering dat de gevel niet meebewoog met het ademen van 
de slapende mensen krijgt door het slot van deze passage een veelzeggende betekenis: het 
huis heeft een eigen leven, los van de mensen, het overleeft ze. Wat mee ademt met mensen, 
is sterfelijk. De tijd blijft niet leven in mensen, maar in hun werken, zoals oude gebouwen. 
Van Leeuwen zegt niet dat mensen voortleven in hun werken. Hij vindt het al getuigen van 
macht dat ze ervoor kunnen zorgen dat hun tijd kan voortleven in hun werk. De landhuizen 
getuigen tegelijkertijd van de onmacht van de mens om zelf voort te leven.  

In verschillende verhalen tekent Van Leeuwen terloops een beeld van een welvarend 
Curaçao. Meestal gaat het om jeugdherinneringen, die dus betrekking hebben op de tijd voor 
de Tweede Wereldoorlog. Als hij met Cornees naar de stad gaat, bespreekt hij op de terugweg 
de stad, dat er zoveel auto’s en grote schepen waren, dat de stad rijk is geworden en er veel 
vreemdelingen zijn. (‘Cornees’). De grootouders van Van Leeuwen moesten nog ieder 
dubbeltje omdraaien, maar door de olie is zijn leven heel anders verlopen dan dat van zijn 
ouders. (‘Houding van studenten’). Op twee plaatsen vergelijkt hij de levensomstandigheden 
op Curaçao met die in Nederland. In ‘Afscheid’ vergelijkt hij de woonruimte als hij 
terugdenkt aan zijn komst als dertienjarige in Nederland. Op Curaçao was hij gewend “om te 
paard door het grote huis in Curaçao te rijden”. In Nederland kwam hij in een kleine 
                                                 
126 Op Curaçao groef men diepe waterputten, waar het water met behulp van kleine Amerikaanse windmolens 
werd opgepompt. Kunukeros zijn kleine boeren die op hun land, hun kunuku, gewassen proberen te verbouwen. 
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benauwde woonruimte. Er is ook een terloopse opmerking over de tijd na de oorlog. In 
‘Verhaal over Apen’ beschrijft hij een Antilliaanse verlofganger. “Mijn vriend bestelde 
uitstekende sigaren en goede likeur, want hij leefde voor een toerist met harde valuta uiterst 
zuinig en het kon er volgens hem wel af.” De Antilliaanse gulden was destijds inderdaad hard: 
voor één Antilliaanse gulden kreeg men twee Nederlandse guldens.  

 

De Nederlander en Nederland 

De eerste indrukken die Boeli van Leeuwen opdeed van de Nederlanders toen hij als 
13-jarige in Nederland aankwam, waren niet positief, zo blijkt uit ‘Aankomst in Nederland’. 
Alles vindt hij grijs en grauw, tot de kleding van de kadewerkers toe. De hospita van het 
pension waar ze het eerste half jaar wonen vindt hij “enigszins verzuurd door haar dagelijkse 
strijd met de dubbeltjes en kwartjes”. Het is dan 1936 en Nederland zit nog midden in de 
crisis van de jaren dertig, die kennelijk het humeur van de hospita beïnvloedde. 

Een paar leraren van het gymnasium in Den Haag waar Van Leeuwen heenging, 
beschrijft hij in zijn verhalen. In ‘Aankomst in Nederland’ vertelt hij dat hij voor de rector 
ontzag had. Het is “een rijzige Fries met een geitensik en laarzen met treklusjes aan de 
achterkant”. Vriendschap had hij “voor een leraar in de oude talen, een slonzige en 
verstrooide man, die altijd grabbelde in zijn zakken naar verloren voorwerpen, maar die mij 
mee kon slepen naar voorbije eeuwen en dode steden tot leven kon wekken”. In het verhaal 
‘Inzicht’ beschrijft Van Leeuwen nog een leraar die indruk op hem heeft gemaakt. Het was de 
vervanger van de leraar Frans, een man die geen orde kon houden: “hij was eenvoudigweg de 
speelbal van een stel barbaarse en gruwelijkwrede jongens.” Zijn uiterlijk was net niet sjofel 
en hij had een gele wijsvinger van het overmatige roken. Op een middag las hij enige 
gedichten voor: “ik ontdekte een warmte in de gebarsten stem en ook dat de hand met de gele 
wijsvinger een mooi, aarzelend gebaar maakte.” Hij gaat de leraar op zijn kamer bezoeken die 
vol boeken staat. Hij wordt zijn vriend. Over de tijd op het gymnasium zegt hij: “Dat was de 
tijd dat ik dacht dat mijn leraar in het Nederlands iets van literatuur en schoonheid wist”, 
waarmee hij impliciet aangeeft dat hij achteraf vindt dat dit niet zo was.  

In de beschrijving van de leraar oude talen en de invaller Frans aan de ene kant en de 
leraar Nederlands aan de andere kant valt op dat het bij de laatste om weten gaat en bij de 
eersten om voelen. De leraar oude talen kon door zijn meeslependheid dode dingen tot leven 
wekken en de leraar Frans viel op door de warmte in zijn stem en door een aarzelend gebaar. 
Op deze subtiele manier stelt Van Leeuwen wat hij waardeerde in literatuur: meeslepend, 
warm menselijk en vorm gevend aan onzekerheid. 

In ‘Afscheid’ blijkt dat de waardering die hij als jongen had voor sommige leraren, 
buurtgenoten en hun ouders, slechts een fase in zijn ontwikkeling is geweest. Hij is na jaren 
teruggegaan naar Den Haag om afscheid van hen te nemen, maar hij constateert bij de 
meesten verslonzing: “Buurmeisjes waren dikke moekes geworden met twee of drie kinderen 
aan hun rok. […] De vaders van mijn vrienden waren vreemde oude mannen, beroofd van het 
gezag dat ze me indertijd inboezemden en door het leven ontkracht en verslonsd.” Over de 
invaller Frans van het gymnasium zegt hij: “Hij zat als een zieke maraboe in zijn vrijgezellen 
kamer, nog steeds met roos op zijn kraag en een mengsel van inkt en nicotine op zijn vingers. 
[…] Toch waren deze man en ik eens goede vrienden geweest. Nu kenden we elkaar niet 
meer.” De boeken die hij zo vaak van hem had geleend, daar zou hij nu onmogelijk doorheen 
kunnen komen. Hij zegt dan ook zich na die bezoeken “zeer oud en triest” te voelen. Voor 
Den Haag geldt ook wat hij na een afscheidsbezoek aan Leiden zegt: “Het verleden lijkt op de 
geur van een bloem, die nog blijft hangen lang nadat de bloem is verlept.”  

De confrontatie met het verglijden van de tijd maakt Van Leeuwen triest en geeft hem 
het gevoel oud te zijn. Dat komt door verschillende confrontaties. Aan de anderen ziet hij dat 
de tijd verglijdt, wat hem doet beseffen dat de tijd mensen ontkracht en doet verslonzen. Het 
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doet hem ongetwijfeld beseffen dat de tijd ook aan hem niet voorbij zal gaan. Hij wordt er 
ook mee geconfronteerd dat mensen van wie hij het niet had verwacht, uiteindelijk 
conformisten blijken te zijn. De derde confrontatie is dat hij mensen die een gidsfunctie voor 
hem hadden, ontgroeid blijkt te zijn, omdat zij stil zijn blijven staan en Van Leeuwen hen in 
ontwikkeling voorbij is gegaan. De vrienden van weleer kennen elkaar niet meer. Toch blijft 
er waardering voor wat hij in het verleden aan hen heeft gehad, terwijl hij weet dat er geen 
gezamenlijke toekomst meer is. Van Leeuwen drukt dit prachtig uit met het beeld van de 
verlepte bloem, waarvan de geur nog is blijven hangen. 

In ‘Aankomst in Nederland’ vertelt Van Leeuwen dat er streekgebonden verschillen 
zijn tussen Nederlanders. Hij typeert achtereenvolgens de Fries, de Zuiderling en de 
Amsterdammer. “Het meeste ontzag had ik voor de Friezen in het Noorden, deze stugge, 
zelfbewuste en betrouwbare mensen. Toch is het moeilijk om op den duur niet gedeprimeerd 
te worden door hun karige taal. ‘Mooi weer voor de rogge’ zei de boer, waar ik eens logeerde 
en drie dagen later spoog zijn zoon naast zijn klomp en beaamde: ‘Ja, ja, dat is het zeker, best 
weer voor de rogge’.” 

“Het meeste plezier beleefde ik met de Zuiderlingen tijdens een zotte dronken carnaval 
met veel geschreeuw, gezang en gevrij. Hier proefde ik iets van de Latijnse uitbundigheid in 
het sappige dialect en het uitbundige gedans en ik had even heimwee naar Curaçao. Het 
meeste thuis voelde ik me echter in Amsterdam, de mooie hoofdstad van het land. De 
Amsterdammer heeft aantrekkelijke kwaliteiten.” Hij noemt de geheel eigen humor met veel 
zelfspot erin, die zich uit in grappige zinswendingen en typische gezegden, de democratische 
burgerzin die blijkt uit de snelle verbroedering in kroegen en het commentaar van conducteurs 
op alles wat gebeurt. 

Veel verder dan een clichématig beeld komen deze beschrijvingen niet. Zo is het 
gesprek van de Friese vader en zoon dat zich over drie dagen uitrekt, rechtstreeks afkomstig 
uit een oude mop, al is het waar dat Van Leeuwen hem beeldender maakt door het detail van 
het spugen naast de klomp. Twee aspecten vallen wel op in Van Leeuwens typering en 
waardering. Voor de Fries, die in volksaard het verste van hem afstaat, heeft hij ontzag. Het 
meeste plezier heeft hij met de zuiderling z’n Latijnse uitbundigheid. Het meeste thuis voelt 
hij zich bij de Amsterdammer die humor met zelfspot heeft. Na wat hiervoor over de humor 
van de Curaçaoënaar is gezegd, zal dit niet verbazen. Het tweede aspect is de rol van de taal. 
De karige taal van de Fries maakt hem gedeprimeerd. In het zuidelijke dialect proeft hij 
Latijnse uitbundigheid. In het Amsterdams treffen hem de grappige zinswendingen en 
typische gezegden. Het voorbeeld dat hij hiervan geeft, valt op door de overdrijving en de 
directe concreetheid: een reus van een dokwerker zegt quasi-dreigend tegen zijn zoontje van 
zes: “Ach man, wat let me of ik kneus je een rib.” De vader had ook kunnen dreigen met een 
klap, maar de verheviging die plaats vindt door “ik kneus je een rib”, had ook een verheviging 
van Boeli van Leeuwen kunnen zijn. Ook hier zien we dat hij de meeste waardering heeft 
voor wat het dichtste bij zijn eigen taalgebruik komt. 

In ‘Der Weg zurück’ maakt hij verschil tussen de mensen boven en beneden de 
Moerdijk. Boven de Moerdijk is het de wereld van het calvinisme waar de bewegingen van de 
mensen ingetogen zijn. Zelfs het landschap is er geordend. 

Drie soorten Nederlandse vakantiegangers onderscheidt Van Leeuwen in ‘Vacantie in 
Nederland’.127 De eerste is de pure natuurliefhebber die niets van waterleiding of elektriciteit 
wil weten. “Hij verzekert U dat het slapen in een tent een onbeschrijflijk genoegen is; 
natuurlijk is hij allang vergeten, dat hij ’t vorige jaar snipverkouden is geworden van de tocht 
en dat de primus ’t vertikte om te branden.” Als hij slecht weer heeft, “vindt ge hem na een 

                                                 
127 Tekenend voor een tijd die inmiddels voorbij is, is het feit dat Van Leeuwen zijn luisteraars er eerst op wijst 
dat er in Nederland slechts één soort vakantie is, terwijl zij twee soorten kennen: de jaarlijkse twee weken naar 
de beach of een ander eiland en het groot verlof in het buitenland. 
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dag of tien terug in een dorpslogement, starend in het vuur gelijk Napoleon tijdens het 
kampement te Moskou.” Maar als hij terug is, vertelt hij over de prachtige sterrenhemel en het 
geruis van de bomen, “zodat ge nog jaloers wordt op zoveel zuiverheid.” 

De manier waarop Van Leeuwen de pure natuurliefhebber beschrijft, is een mooi 
staaltje van spot, waarbij de nadruk ligt op het verschil tussen de abominabele realiteit en de 
lyrische beschrijvingen die de kampeerder vooraf en achteraf geeft. De realiteit wordt treffend 
uitgedrukt door het beeld van Napoleon die somber in het vuur staart, omdat hij zijn verlies 
beseft. Dit soort “vakantiegenot” is Van Leeuwen en zijn luisteraars op Curaçao volkomen 
vreemd, omdat kamperen op Curaçao onbekend was en men zich al helemaal niet kon 
voorstellen dat men in de kou in een tent kruipt. 

Het tweede type vakantieganger is “de gemengde oftewel voorzichtige trekker”. Of hij 
nu gaat zeilen of naar de bossen gaat, hij bespreekt “een comfortabel bed in een pension of 
logement” in de buurt van een grote stad. Bij mooi weer komt hij bruin terug op kantoor “om 
zijn collega’s jaloers te maken. Is het weer niet mooi geweest, dan vertelt hij terloops van 
concerten in Scheveningen en revues in Amsterdam.” Van Leeuwen geeft op dit type noch 
direct, noch indirect commentaar. 

Het derde type is “de wijsgeer die thuisblijft, ook al heeft hij vacantie.” De eerste 
dagen slaapt hij uit en daarna gaat hij mijmeren over een leuk kroegje in Maastricht. “Hij 
slentert op zijn gemak naar het station om naar de Limburgse heuvelen te treinen. Hij heeft 
geen haast en mocht hij in Utrecht uit willen stappen, dan zal hij dat doen. Hij weet dat het 
kroegje tegen zal vallen en daarom gaat hij er waarschijnlijk helemaal niet heen.” Het is 
duidelijk dat dit type de sympathie van Van Leeuwen heeft, omdat deze vakantieganger zijn 
vrijheid gebruikt om vrij te zijn. 

Hij eindigt met de overeenkomst tussen de drie typen: “Maar allen voelen zij zich ’t 
allerplezierigst als zij daags na de vacantie, nonchalant hun stamkroeg binnendrentelen. Want 
dan is de vacantie een droom geworden en zoals de dichters U vertellen kunnen, is een droom 
schoner dan de werkelijkheid.”  

De beschouwing maakt allereerst duidelijk dat er niet zo iemand is als dé Nederlandse 
vakantieganger. Er is een verscheidenheid, net zoals er een streekgebonden verscheidenheid is 
in de aard van de Nederlanders. Dit zal lijken op het intrappen van een open deur, maar dat is 
het niet als je je tot een Curaçaos publiek richt, en zeker niet in die tijd. Daar was de neiging 
groot het over dé makamba te hebben. Tegelijkertijd is er wel een overeenkomst tussen de 
types: allen maken achteraf van hun vakantie-ervaringen iets moois, of dat nu de 
werkelijkheid weergeeft of niet. Het is heel voorzichtig en indirect uitdrukken dat 
Nederlanders hun eigen zaken mooier laten schijnen dan ze zijn, wat hij onmiddellijk afzwakt 
door de sententie aan het slot die er een algemeen menselijke eigenschap van maakt.128 

Evenals in zijn beschouwing over de verschillende streekkarakters maakt Van 
Leeuwen bij de vakantiegangers een trits die een oplopende waardering inhoudt. De 
waardering neemt toe naarmate de omstandigheden en de beschreven mensen meer lijken op 
het bekende (Curaçao en de Curaçaoënaar) en vooral op de visie die Van Leeuwen daarop 
heeft. De eerste twee typen doen zich voor als heel individueel, maar ze zijn dat op een 
identieke manier massaal. Van Leeuwen zegt dan ook: “Langs het strand spartelt hij met 
honderdduizenden broeders in het voor Uw begrippen altijd koude water.” De wijsgeer die 
thuisblijft, is hierop de uitzondering. Hij is niet tot een eenheidsworst gedraaid. Hij is de 
individualist. 

Een Nederlander weet niet zoveel van Curaçao af. Dat is de teneur van ‘Onwetendheid 
over Curaçao’. Van Leeuwen begint het verhaal met een Tweede Kamerlid die vroeger had 

                                                 
128 Van Leeuwen beschrijft alleen types die achteraf mooie verhalen vertellen. Je kunt je afvragen of de 
Nederlander in het begin van de jaren vijftig, toen de naweeën van de oorlog zo’n beetje weggetrokken waren en 
hij weer op vakantie kon gaan, tevredener was en minder mopperde dan in latere jaren. 
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voorgesteld de post van Curaçao naar Suriname per muilezel te versturen. Nog steeds zou een 
beetje meer voorlichting over Curaçao geen kwaad kunnen. Meermalen vragen mensen hem 
welke taal hij spreekt als hij Papiaments gebruikt. Dan ontspint zich een kat-en-muisspel met 
de vrager. Het antwoord “Papiamentoe” lokt de vraag uit waar die taal wordt gesproken. “Op 
Bonaire,” luidt het antwoord. De vrager reageert met de constatering dat hij al had gehoord 
dat het iets Frans had. Van Leeuwen corrigeert dan met de opmerking dat het West Indië is. 
De Nederlander zegt na enig peinzen over Indië dat hij een neef op Sumatra had, maar dat die 
nooit over Bonaire sprak. Pas dan vertelt Van Leeuwen over de ABC-eilanden. 

Het is een hybride situatie: Van Leeuwen spot met de onkunde van de Nederlander en 
beleeft daar plezier aan, zonder dat de Nederlander in de gaten heeft dat hij wordt bespot.129 
Het is de zoete wraak op iemand die meent veel te weten, maar in feite onkundig is. Bij dit 
soort spot loopt men echter gevaar en daar wijst Van Leeuwen ook op met het verhaal over 
een andere Curaçaoënaar die op de vraag welke taal hij sprak steevast antwoordde: “Portugees 
meneer, het Hoog-Portugees zoals men het alleen in Lissabon oftewel Lisboa spreekt.” Totdat 
hij een keer in de tram heftig werd uitgescholden door een Portugees. En zelf had hij in een 
restaurant uitgebreid een dame bekritiseerd, die toen ze wegging, hem in vloeiend Papiaments 
een goede nacht en wel thuis wenste. 

Af en toe laat Van Leeuwen blijken niet veel op te hebben met de massaliteit in 
Nederland. Hij houdt niet van stampvolle treinen. Een vakantie in de zomer wordt vergald 
door het besef dat 100.000 anderen ook niet hoeven te werken. (‘Vacantie in Nederland’). Een 
Bonaireaanse kennis op verlof in Nederland wil niet met zijn vrouw mee op excursies. Hij 
vindt dat hotsen op de weg met zijn veertigen als haringen in een ton. “Ze zijn warm en 
doodmoe maar mogen dat niet tonen als opgewekte toeristen.” Hij gaat liever elke dag naar de 
apen kijken in Artis. Van Leeuwen concludeert: “Deze Bonaireaan was een van de zeldzame 
vacantiegangers die de wijsheid bezat om mens te zijn met de apen in plaats van een aap 
onder de mensen.” (‘Verhaal over Apen’). 

In ‘Aankomst in Nederland’ geeft Van Leeuwen zijn eerste indrukken van Nederland: 
grijs, grauwe kleren, koud, een haringstalletje en veel fietsen.130 In het verhaal ‘Afscheid’ 
voegt hij daar een andere eerste indruk aan toe. De geluiden in Nederland zijn anders dan op 
Curaçao. Ze zijn doffer en toch dichterbij. In ‘Aankomst in Nederland’ beschreef hij de 
benauwdheid van het pension in Den Haag waar ze eerst gingen wonen. Dat doet hij in 
‘Afscheid’ weer, maar hier vergelijkt hij met zijn woonsituatie op Curaçao: “En ik, die 
gewend was om te paard door het grote huis in Curaçao te rijden, en mijn eigen ezel had, die 
ik mocht verzorgen, moest wennen aan het pension vol tafeltjes en stoeltjes en portretten aan 
de muur van heren met krachtige snorren en kleine bolhoeden. Mijn moeder bewaart nog 
steeds de schade rekening van de eerste maand als een reliqui. Soms halen we dat stuk te 
voorschijn en kijken er naar met een eerlijke verbazing.” 

In ‘Afscheid’ beschrijft hij Nederland als het land waar hij volwassen werd, zijn eerste 
sigaret rookte, zijn eerste meisje kuste, studeerde en op zoek ging naar de betekenis en reden 
van zijn bestaan. Hij hield er van zijn werk “en ik ben soms wanhopig geweest in mijn 
pogingen om mensen te redden uit de medogenloze [sic] machine van het rechtsapparaat.” Hij 
heeft er haring leren eten en is ervan gaan houden. Bij de bespreking van zijn 
afscheidsbezoeken in Den Haag bleek impliciet dat Nederland ook het land is waar hij zijn 
verdere literaire vorming kreeg.  

                                                 
129 In feite is dit iets typisch Caribisch. Zo vertelde een parlementair redacteur mij na een bezoek aan Suriname 
vol trots dat hij daar enthousiast werd begroet met: “O, bent u nou de beroemde parlementaire verslaggever!”  
130 Merkwaardig is dat hij in het verhaal ‘Afscheid’ zegt in Rotterdam te zijn aangekomen, terwijl hij eerder had 
gezegd dat dit Amsterdam was. Rotterdam moet een vergissing zijn, want de KNSM die tussen Nederland en 
Curaçao voer, had haar thuishaven in Amsterdam. 
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Het Nederlandse landschap beschrijft Van Leeuwen bijna niet. ‘Der Weg zurück’ 
vertelt over een treinreis van Parijs naar Amsterdam. Boven de Moerdijk werd het landschap 
geordend “en langs linealen recht getrokken.” Het is een nieuwe wereld. “De wereld van het 
Calvinisme, van de Noordelijke mens en de absolute ordening. Het werd stiller in de trein. De 
bewegingen der mensen werden ingetogener”. Over het platteland zegt hij: “Het platteland is 
voor mij […] de kortste afstand tussen twee steden.” In ‘Aankomst in Nederland’ vindt hij 
Amsterdam “een van de schoonste steden ter wereld.” Geen stad in Nederland is zo door de 
dichters bezongen. Constantijn Huygens citeert hij en Jan Campert en Vestdijk. “Men spreekt 
over Amsterdam als over een geliefde, een geliefde die blind maakt voor de schoonheid van 
anderen.” In een apart verhaal beschrijft hij de Zeedijk als een internationale 
ontmoetingsplaats waar de levenslust vanaf spat. (‘Zeedijk’). Over Den Haag zegt hij dat hij 
van die stad nooit heeft gehouden. (‘Afscheid’). 
 
Wijsheid 

Wijsheid is een regelmatig terugkerend onderwerp in de verhalen van Boeli van 
Leeuwen. Een aantal keren koppelt hij de wijsheid aan eenvoudige, bijna ongeletterde 
mensen. De eerste keer dat dit gebeurt, is in het verhaal ‘Cornees’, die in zijn jeugd diepe 
indruk op hem heeft gemaakt. Hij omschrijft hem als: “Een eenvoudig mens, die nauwelijks 
kon lezen of schrijven en in zijn leven nooit een ander stukje van de aarde had gezien dan het 
eilandje Curaçao. Toen ik een jongen van 12 was, was hij al een man van ver over de 
zeventig.” Hij werkte als opzichter op de plantage Santa Martha van zijn grootmoeder. 
Behalve opzichter was hij ook burgemeester, rechter en voorzitter van de 
begrafenisvereniging van zijn dorp. ’s Zondags was er een vast ritueel, dan zat de jonge Boeli 
bij Cornees op de bank voor zijn hutje en stelde hij hem vragen. “Toendertijd [sic] kon ik 
alleen maar beseffen, dat ik tevreden was met zijn antwoorden, nu begrijp ik ook, waaróm ik 
tevreden was. Omdat Cornees mij nooit iets vertelde met de bedoeling om indruk op mij te 
maken. Hij probeerde nooit goedkope successen te behalen; wist hij iets niet, dan zweeg hij en 
keek hij naar zijn sandalen. Hij had een diepe en soepele intelligentie en wist veel van het 
leven, zonder zijn kennis uit een boek gestolen te hebben.”  

Cornees was een geboren verteller: “Ik heb daar op het bankje met rode oren en een 
kloppend hart een schat aan volksverhalen van hem gehoord. Verhalen, héél oud en vol 
mysterieuze symboliek, vertelsels, die wel op Curaçao vorm hebben gevonden, maar waarvan 
de kern meegenomen was uit een ander land en van vader op zoon was overgeleverd. Tot 
heden geloof ik dat deze sprookjes, die hij mij toen vertelde, oneindig meer waarheid 
bevatten, dan het geraamte van nuchtere feiten waarmee ik later op de scholen kennis zou 
maken.” [cursiveringen van mij]. 

In het dorp had Cornees grote autoriteit door zijn wijsheid: “Hij had een merkwaardige 
manier om, evenals zijn collega Socrates, een ander zichzelf te laten vastpraten en vonnissen.” 
Hij was hooguit een keer of tien in Willemstad geweest, en de jonge Boeli mocht een keer 
mee. “Op de terugweg bespraken we de grote stad; dat er zoveel auto’s waren en grote 
schepen; dat Curaçao rijk was geworden vergeleken met vroeger en dat er zoveel 
vreemdelingen waren.” 

Van Leeuwen besluit zijn verhaal als volgt: “Toen ik naar Holland ging ben ik 
afscheid van hem gaan nemen. Zijn laatste woorden waren vol wijsheid: ‘No bira sabi pa hasi 
kos di bobo’, wordt niet geleerd om domheden te begaan, een goede raad, die ik helaas niet 
heb kunnen opvolgen.” 

Er zijn een aantal opmerkelijke aspecten aan de figuur van Cornees. Enerzijds leeft hij 
in een beperkte wereld, is hij eenvoudig en bijna ongeletterd, maar anderzijds heeft hij een 
diepe en soepele intelligentie vol wijsheid over het leven. Wijsheid en geleerdheid zijn twee 
verschillende zaken, zo drukt Van Leeuwen met de figuur van Cornees uit. Geleerdheid kan 
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iedereen uit boeken stelen en zich op scholen eigen maken, maar wijsheid verkrijg je door 
“een diepe soepele intelligentie” die met een kritische blik de realiteit observeert, niet 
aanstellerig is en lessen uit het leven en de overgeleverde volksverhalen trekt. Elk detail van 
het verhaal heeft rechtstreeks te maken met deze tegenstelling tussen geleerdheid en wijsheid. 

Het dubbelperspectief van de jonge Boeli en de bijna twintig jaar oudere geeft het 
korte verhaal diepte. De jonge Boeli stelt intuïtief vast dat Cornees diepe indruk maakt, de 
oudere analyseert wat achteraf gezien hiervan de reden was. Hierdoor ontstaat een 
onderhuidse, onuitgesproken spanning tussen wat Cornees de jongen voorhoudt en wat de 
oudere ervan gemaakt heeft, of anders uitgedrukt: tussen de vanzelfsprekende levenswijsheid 
van Cornees en de geleerdheid van de inmiddels intellectueel gevormde Mr. Dr. Van 
Leeuwen. Cornees gaat als spiegel functioneren voor de verteller en in zijn voetspoor voor de 
luisteraar: “No bira sabi pa hasi kos di bobo.” Wordt niet geleerd om domheden te begaan, 
zou op zich al een mooie afsluiting van het verhaal zijn geweest, maar de toevoeging van Van 
Leeuwen dat hij deze raad helaas niet heeft kunnen opvolgen, plaatst die raad in het heden van 
de verteller en betrekt hem zo ook op de luisteraar, die voor zichzelf nagaat of hij domheden 
heeft begaan. 
  Cornees is gevormd door de school van het leven en door de wijsheid van de 
volksverhalen en deze scholing geeft hij door aan de jonge Boeli die achteraf beseft dat hij 
door Cornees’ volksverhalen een belangrijkere scholing heeft gehad dan alles wat hij nadien 
kreeg. De mysterieuze symboliek in oude, uit Afrika afkomstige verhalen vertellen meer over 
het leven dan schoolse kennis. Details over de verhalen geeft Van Leeuwen niet. Uit zijn 
omschrijving blijkt dat het de orale verhalen zijn van de Afro-Curaçaoënaars. De kern van de 
verhalen is afkomstig uit Afrika, maar Van Leeuwen vermeldt er nadrukkelijk bij dat ze 
uiteindelijk op Curaçao zijn gevormd. Hij rekent ze dus tot de Curaçaose verhalenschat.  

Cornees is niet de enige figuur in de Wereldomroepverhalen van Boeli van Leeuwen 
die de verhaalschat van de Afro-Curaçaoënaars overdraagt op de jonge “protestant blanku”. In 
het verhaal ‘Dertig jaar’ staat Van Leeuwen stil bij het feit dat hij de week ervoor dertig is 
geworden. Hij constateert dat hij van die dertig jaar er vijftien in Nederland heeft 
doorgebracht, maar dat niemand vindt dat hij verhollandst is. Dit komt doordat de eerste 
dertien jaar van zijn leven op Curaçao hem voor altijd tot “Joew di Corsow” hebben 
gestempeld. Direct na deze inleiding vertelt hij over de belangrijkste figuur uit zijn eerste 
jaren, de jaja Telai, zodat het voor de hand ligt dat Van Leeuwen hiermee uitdrukt dat zij een 
belangrijke rol heeft gespeeld in zijn vorming tot Yu Kòrsou. Hij beschrijft haar als volgt: 
“Zij had een breed en plat gezicht, dat overdag een zekere starre gereserveerdheid vertoonde, 
maar in de schemer ineens geheimzinnig en wijs opbloeide. Vóór het slapen gaan heb ik bij 
haar mijn eerste lessen gehad in schoonheid: de sprookjes van Compa Nansi en Sja Tiger. Die 
oude verhalen van vader op zoon en van moeder op dochter overgedragen als een herinnering 
uit het oude continent en stamland vertelde zij als een volleerde toneelspeelster. Op het laatst 
was het stoepje voor ons huis bevolkt met deze dieren, die de samenleving der mensen zo 
getrouw tekenden. Meer dan later op de Universiteit heb ik daar geleerd van het leven, van de 
spin, die slimme spirituele spin, die de omstandigheden steeds een slag voor was en het 
vertikte om met een lege maag naar bed te gaan.” [cursiveringen van mij] 

Het commentaar van Van Leeuwen op de verhalen van Cornees en die van zijn jaja 
Telai is identiek: ze bevatten meer levenswijsheid dan de schoolse kennis en het zijn z’n 
eerste lessen in schoonheid. De context van het verhaal over de jaja maakt duidelijk dat 
volgens Van Leeuwen het opgroeien met de verhalenschat van de Afro-Curaçaoënaars een 
essentieel onderdeel uitmaakt van het Curaçaoënaar-zijn. 

Met Van Leeuwens commentaar op de spinverhalen geeft hij impliciet een 
kunstopvatting, zo blijkt uit mijn cursiveringen in de geciteerde fragmenten. Van Leeuwen 
zegt het constaterenderwijs, ik formuleer het stellenderwijs: Literatuur moet wijsheid, 
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waarheid en schoonheid bevatten. Van Leeuwen ziet deze termen in feite als synoniemen, zo 
blijkt uit zijn commentaar op de verhalen van Cornees en zijn jaja. Literatuur moet 
mysterieuze symboliek bevatten. Literatuur moet de samenleving getrouw tekenen. Literatuur 
moet leren over het leven. Het voorgaande wordt ondersteund door het verhaal ‘Inzicht’ 
waarin Van Leeuwen vertelt welke inzichten hij in de loop der jaren heeft verworpen, die hij 
destijds als waarheid en wijsheid omhelsde. Hij voegt eraan toe waar hij nu zoekt naar 
waarheid en wijsheid: “Wel, ik grijp terug naar oude simpele verhalen, die door zoveel 
mogelijk mensen mooi worden gevonden.” Van Leeuwen heeft dus de opvatting verlaten dat 
literatuur de eenheid van tegendelen moet uitdrukken. Hij houdt wel vast aan een deel van wat 
hij in 1947 stelde: literatuur moet een relatie met de maatschappij hebben. 

Ook in het verhaal ‘Geiten’ komt een wijze eenvoudige man voor, Pedro de 
geitenhoeder. “De geitenhoeders zijn oude mannetjes die geen zwaar werk meer verrichten. 
Ze zijn nog op de ouderwetse manier gekleed; aan de voeten de eigengemaakte sandalen die 
ik zo mooi vind en die mij altijd doen denken aan Homerus, en om hun middel een schort van 
een juten zak gefabriceerd. Een van zulke geitenhoeders, Pedro van Santa Martha, is een groot 
vriend van mij geweest toen ik klein was. Een sterke oude man, onschuldig in zijn wijsheid en 
met de dichterlijke natuur van mensen die hun gehele leven met dieren omgaan en daar hun 
genoegens in vinden.”  

Van Leeuwen tilt zijn wijze eenvoudige mensen op een hoger plan door ze te 
vergelijken met wijzen uit de Griekse oudheid: Pedro met Homerus en Cornees met Socrates. 
Hij toont zich hiermee een Walcott avant la lettre. Bij Pedro koppelt hij het begrip onschuld 
aan de echte wijsheid en dat deed hij zonder het woord te noemen ook al bij Cornees, die niet 
uit was op goedkope successen en zweeg als hij iets niet wist. De jaja en Cornees brachten 
hem in contact met de schoonheid van volksverhalen, terwijl Pedro een dichterlijke natuur 
heeft. Het is alsof natuur en kunst harmonieus samengaan in het archetype van de wijze, 
eenvoudige mens die Boeli van Leeuwen in zijn Wereldomroepverhalen creëerde. 

Van Leeuwen beperkt wijsheid niet tot ongeletterde oudere mensen, maar verwacht ze 
ook bij afgestudeerden, zo blijkt uit ‘Houding van studenten’. Hij poneert er de stelling dat 
een wijze ervoor zorgt naast een situatie te staan en er geen deel van uit te maken. Hij komt 
hierop door de veranderde houding van Curaçaose studenten in Nederland. “Vroeger 
studeerde men als individu, nu heerst er bij de student een gevoel van verbondenheid ten 
opzichte van het land van herkomst.” Men heeft een ideëel doel: aan de toekomst van het land 
bouwen. Men richt verenigingen op en een tijdschrift waarin gepolemiseerd wordt. “In wezen 
is hier dus een kleine maatschappij ontstaan met vele prettige kanten van de grote 
maatschappij en zeer weinig van de onprettige.” Bij terugkeer op Curaçao heeft de 
afgestudeerde het veel moeilijker dan hij zich had voorgesteld. “Veel scherper dan vroeger 
ziet hij waar de schoen wringt, maar hij kan de schoen niet uittrekken, omdat hij niet 
zichzelve gevonden heeft in de vreemde, maar geprobeerd heeft in de vreemde zijn 
levensprobleem op te lossen met groepsgenoten.” In Nederland debatteert men uitvoerig en 
diepgaand over de problemen van Curaçao. “Maar zij zijn deel van al die problemen en zij 
zullen straks een harde strijd krijgen om zich los te maken.” Van Leeuwen houdt zijn 
luisteraars Albert Schweitzer als lichtend voorbeeld voor die op welke plaats ter wereld ook 
thuis zal zijn alsof hij er geboren is. “Hij is niemands meerdere en niemands mindere; hij is 
voor niemand te koop en dienstbaar aan allen. Of hij nu in een situatie berust, of er tegen 
vecht, het blijft een situatie waar hij naast staat en hij is er geen deel van. Geleerdheid kan 
men kopen maar wijsheid moet men verwerven. En het is de wijsheid die de weg kan tonen.” 

Van Leeuwen vindt dat je wijsheid moet verwerven door moeilijkheden te 
overwinnen, dus door de school van het leven. Maar anders dan in de studietijd van Van 
Leeuwen nemen de studenten geen deel meer aan het leven, doordat ze zich opsluiten in een 
groep gelijkgezinden die maar heel weinig te maken krijgt met de onprettige kanten van de 
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maatschappij. Zo vindt men zichzelf niet en groeit er geen wijsheid. De idealistische 
studenten bereiken door hun houding in feite het tegendeel van wat ze willen, omdat zij in 
Nederland Curaçao voortzetten, aan Curaçao werken en niet aan hun eigen persoonlijke 
vorming.131 Van Leeuwen wil de vorming van onafhankelijk denkende en handelende 
individuen die een situatie van een afstand kunnen bekijken omdat ze er geen deel van 
uitmaken. Alleen zo kunnen ze invloed hebben, want, zo zegt hij aan het slot, bezieling en 
zekerheid kunnen alleen verschaft worden “door mensen die zichzelve overwonnen hebben.” 
 

Impliciete en expliciete metafysische elementen 
Bij de bespreking van ‘Noordkust’ waarin Van Leeuwen op zoek is naar een goede 

typering van het landschap, heb ik al gewezen op een allusie naar de Bijbel toen hij uitkwam 
bij de typering “fear in a handful of dust” voor de Noordkust. Ik beperkte me daar tot de 
conclusie dat het landschap symbool staat voor de doodsangst van de mens. Hier gaat het me 
om het metafysische perspectief dat hierachter schuilt. Dezelfde symbolische functie hebben 
oude gebouwen, zoals de landhuizen op Curaçao en de pakhuizen in Amsterdam in 
‘Landschap’. Ze getuigen van de macht om ze te bouwen en de onmacht ze te overleven. 
Zowel de landschapsbeschrijving als die van de oude gebouwen wijzen niet alleen op de 
sterflijkheid van de mens, ze impliceren ook de droom van een eeuwig leven. 

Deze droom komt expliciet ter sprake in ‘Adam en Eva’ als de zoektocht naar het 
verloren paradijs. Van Leeuwen begint zo: “Ik vind de geschiedenis van Adam en Eva het 
mooiste verhaal dat ik ken. In de eerste plaats omdat het verhaal zo poëtisch is en in de 
tweede omdat er een ontzaggelijke waarheid schuilt in de poëzie. De waarheid kan trouwens 
alleen maar gevonden worden in poëzie, in sprookjes, sagen en legenden.”  

Eerst focust Van Leeuwen op de schepping van Eva uit de rib van Adam om hem “een 
hulpe” te geven. De beschrijving hiervan eindigt met: “En de mens en zijn vrouw zaten daar 
onder die grote boom en zij waren naakt en schaamden zich niet voor elkaar.” Hierna komt de 
zondeval aan de orde. Hij doet dit zo: “Hoe waar is de klacht van Adam, na het eten van de 
appel: ik ben bevreesd, want ik ben naakt. En toen de stem, die vroeg: hoe weet je dan dat je 
naakt bent Adam? Wij zijn kinderen uit het paradijs dat als een verre droom nog in ons allen 
leeft: we hebben allemaal heimwee, naar moeder Eva, die gemaakt is van de rib, van de enige 
onzer die werkelijk in het paradijs is geweest.” 

Van Leeuwen lijkt de zondeval vreemd te beschrijven met de uitroep: “Hoe waar is de 
klacht van Adam […]: ik ben bevreesd, want ik ben naakt.” Maar de uitroep ‘Hoe waar’ slaat 
terug op zijn stelling dat er een ontzaglijke waarheid schuilt in de poëzie van het verhaal van 
Adam en Eva. Ik kan me niet voorstellen dat Van Leeuwen met die waarheid bedoelt dat 
Adam bevreesd is omdat hij in zijn blootje staat. Ik denk dat Van Leeuwen op een existentiële 
naaktheid doelt, namelijk het besef sterfelijk te zijn. Het directe vervolg van Van Leeuwens 
verhaal geeft alle aanleiding tot deze veronderstelling. Het paradijs leeft alleen nog in ons 
voort als een verre droom.  

Via Robinson Crusoë, “het grote paradijs-verhaal uit de negentiende eeuw”, komt hij 
terug op de verre droom: “De mens is over de hele aardbol gekropen, op zoek naar het 
verloren paradijs. Het is niet waar, dat de [sic] goud en de schatten der wereld hem zijn leven 
hebben doen wagen in een notedopje, toen hij over de [wereld] trok. Maar [cursivering van 
mij] waar hij ook naar toe ging, steeds vond [hij mensen], die in wezen niet verschilden van 
het eerste [kinderpaar]: Kaïn de schaapherder en Abel de [landbouwer].”132 

Van Leeuwen beweert hier dat het de conquistadores niet om goud te doen was en 
daar zal historisch wel het een en ander op af te dingen zijn. Hier is belangrijker te constateren 
dat hij de zoektocht naar het verloren paradijs als drijfveer van de mens aanwijst, die steeds 
                                                 
131 Impliciet geeft Van Leeuwen te kennen dat hij wel wijsheid heeft opgedaan. 
132 Het typoscript is aangetast. Tussen teksthaken heb ik mijn reconstructie gezet. 
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teleurstelling tot gevolg heeft, omdat men slechts zondige stervelingen zoals Kaïn en Abel 
tegenkomt, getuige het woord ‘Maar’. Veel verder dan het aanwijzen van deze droom als 
drijfveer voor de mens komt Van Leeuwen niet, want hij gaat verder met de slang. Met een 
aantal voorbeelden maakt hij niet meer duidelijk dan dat slangen griezelige beesten zijn. Het 
kan zijn dat hij niet te theologisch wilde worden in een Praatje voor de West. Het kan ook zijn 
dat hij begon met een gedachtegang die nog niet uitgerijpt was. Aan het slot komt hij wel 
terug op de droom van een paradijs, maar ook daar draait hij er weer van weg. Ik citeer het 
einde in zijn geheel: “Wij kunnen alleen nog maar dromen van het verloren paradijs, beleven 
kunnen we het niet meer. Maar is de droom niet de aller reëelste belevenis op aarde? Ik was 
eens in een grote fabriek, waar aan de lopende band, radio’s werden gemaakt; een lange rij 
meisjes was druk in de weer, maar één meisje had heur handen in de schoot gelegd en 
glimlachte teder en in zich zelve om iets wat zich in haar innerlijk afspeelde. Haar 
glimlachende ogen waren geheel vervuld van het paradijs en toen haar chef haar wilde 
berispen zei ik tegen hem het woord van de oude Goethe: behandel de vrouw met 
toegevendheid. 
Uit een kromme rib werd zij geschapen 
God kon haar niet geheel recht meer maken.” 

Uiteindelijk eindigt Van Leeuwen met een niet al te geslaagde grap, wat afbreuk doet 
aan de mooie omschrijving van het wegdromende fabrieksmeisje. Ondertussen onderstreept 
hij in het slot dat de droom relevant is, want een droom is de aller-reëelste belevenis ter 
wereld.  

Er is een tijdje geweest dat Van Leeuwen niets van metafysica moest hebben. Dat 
blijkt uit ‘Inzicht’. Hij zegt in het begin: “Tot voor enige tijd is er voor mij altijd maar één 
vast punt geweest in het bestaan: de twijfel. Maar nu, op de drempel van de middelbare 
leeftijd is mij ook die zekerheid ontnomen, want ik twijfel aan de twijfel.” Wie twijfelt aan de 
twijfel vermoedt dat er zekerheden en waarheden zijn en gaat daarnaar op zoek. Eerst vertelt 
Van Leeuwen nog over zijn periode van de twijfel. Hij dacht “dat de mensen van de apen 
afstamden” en “dat een zekere meneer Nietzsche een wijs man was die diepe waarheden had 
verkondigd”. Maar daar kwam hij op terug. De mens kon onmogelijk van de apen afstammen, 
“omdat geen enkele aap ter wereld nog in een bommenwerper was geklommen om zijn 
medeapen op de verschrikkelijkste wijze uit te moorden. En ik nam het de mensen kwalijk, 
dat ze geen hogere apen waren, maar lagere mensen. En ik meende, dat meneer Nietzsche net 
zo min iets van het geheim van het leven wist als onze werkster, maar dat op een niet 
ongevaarlijke wijze wist te verbloemen.”  

Na wat hij over het paradijsverhaal heeft gezegd, komt zijn visie op de afstamming 
van de mens en het afwijzen van Nietzsche niet uit de lucht vallen. De filosofie van Nietzsche 
is er immers op gericht elke moraal en metafysica achter zich te laten, terwijl Van Leeuwen 
juist aan het ontdekken is dat de metafysica wellicht het geheim van het leven openbaart. Hij 
besluit zijn bijdrage met te vertellen waar hij nu probeert zekerheid en waarheid te vinden: 
“Wel, ik grijp terug naar oude simpele verhalen, die door zoveel mogelijk mensen mooi 
[cursivering van mij] gevonden worden. En ik probeer de raad op te volgen van Prediker uit 
het Oude Testament. Welnu dan, eet Uw brood met vreugde en drink Uw wijn met een vrolijk 
hart. […] Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen van dat ijdele leven die 
gij hebt onder de zon; al Uw ijdele dagen, want dat is Uw deel onder de levenden en bij het 
zwoegen waarmee gij U aftobt onder de zon. Al wat Uw hand vindt om naar vermogen te 
doen, doet dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk 
waarheen gij gaat.” In de raad van Prediker gaan schoonheid en waarheid samen, maar die 
waarheid is niet vrolijk. De raad houdt in dat je moet genieten van de onnutte dingen van het 
leven, want het eindigt toch allemaal met de dood, waar niets is.  
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Het verhaal ‘Spaanse Water’ heeft een sterk metafysische inslag. Het staat bol van 
observaties die in feite bovenzintuiglijk zijn. Het gaat over een avondlijke zwempartij met 
zijn vrouw in het Spaanse Water. De tocht erheen is al bijzonder: “Een vreemde stilte hing in 
de schemering onbeweeglijk als een dier, dat gevaar ducht en zich niet verroert, hoewel de 
angst hem bij de keel grijpt.” De toon van het verhaal is hiermee gezet. Ze gingen langzaam 
het water in. “Hoewel het snikheet was en de zee lauw, liepen de koude rillingen over mijn 
rug. Ik had het gevoel alsof de zee langzaam in en uitademde en mij dwong om in hetzelfde 
rhtyhme [sic] mee te ademen. Ik durfde mijn voeten nauwelijks neer te zetten, zo zeker was ik 
dat de volgende stap een vreemd slapend dier zou wakker maken dat zich om mij heen zou 
kronkelen en me mee zou voeren naar de diepte.” Hij hoort zijn vrouw klappertanden. “Ik 
besefte dat we allebei doodsbang waren, bang voor de dreiging van de heuvels rond de baai, 
bang voor de kronkelende wortels van de mangrove bomen, waartussen vissen en koralen 
roerloos wachtten en bovenal bang voor de ademende zee die ons wilde omarmen en 
meenemen. De zee sliep niet op die avond, ze lag op de loer. Ze loerde op ons, iedere 
beweging volgde ze en wachtte op de volgende. Stap voor stap liepen we achteruit en 
naarmate ons lichaam uit het water rees gleed de angst van ons af en bleef in het water 
achter.” 

Sindsdien besefte hij dat de zee altijd om hem heen zou zijn. Toen hij later weer naar 
Nederland ging, lag hij te luisteren naar het geluid van het water tegen de scheepswanden “en 
als het schip plotseling sidderde en bewoog, wist ik dat de zee zich bewogen had. Een vogel 
die op het dek viel met een kloppend hart en opengesperde snavel. Dat is het beeld van de 
mens die de zee heeft gezien en nog bijtijds het dek van een schip heeft kunnen bereiken. Het 
dek is gemaakt van bomen en de bomen staan met hun wortels in de aarde, de goede aarde 
waarop het leven mogelijk is.” De mens zal de aarde nooit vervloeken want de aarde is het 
leven. “En wanneer de zee hem op het land bespringt, dan groeit de mens tot een statuur, tot 
een dimensie, even angstaanjagend als het gevaar zelve. De mens krijgt vleugels en de 
menselijke geest stijgt naar verre hoogten, boven de wateren zweeft die geest en ziet in enkele 
seconden meer dan in een mensenleven.” 

Meer dan duidelijk schept Van Leeuwen hier de tegenstelling zee – aarde, waarbij de 
aarde staat voor het leven en de zee voor bedreiging van het leven, de dood. Het stellen dat de 
menselijk geest boven de wateren zweeft is een allusie naar het scheppingsverhaal in Genesis 
(“En Gods geest zweefde boven de wateren”). Het maakt duidelijk dat de mens bij de 
bedreiging door de zee tot goddelijke hoogte stijgt. Hierover vertelt Van Leeuwen een eigen 
ervaring, toen hij bij een overstroming met bovenmenselijke inspanning een paard redde. Het 
probeerde uit het water de dijk op te klauteren, de ogen “geheel wit bijna van uitputting en 
doodsangst.” Het lukt hem het paard op de dijk te trekken. “Ik viel uitgeput achterover met de 
paardekop vlak boven me en ik was gelukkig dat ik het niet heb zien sterven. We liepen toen 
samen over de dijk, de kop gebogen in de koude wind. Ik begreep vele dingen, ik begreep 
waarom dieren tegenwoordig waren in de stal van Bethlehem. Bij ieder groot gebeuren zijn 
wij weer samen met het dier. Staan wij ergens tezamen en zijn dankbaar. Want het leven is 
een groots en vreselijk mysterie.” 

In het typoscript is de laatste zin doorgestreept. Het is jammer als Van Leeuwen de 
laatste zin inderdaad niet heeft uitgesproken in de uitzending, want hij geeft in een prachtige 
sententie de sfeer van het hele verhaal weer. De mens stijgt er immers tot grote hoogte als hij 
een leven redt of leven geeft en het leven is tevens vreselijk omdat de dood uiteindelijk 
onafwendbaar is. En vooral: het is een mysterie. Misschien komt het doordat Van Leeuwen 
zich teveel door zijn associatiedrang heeft laten leiden. Het paard brengt hem op de stal van 
Bethlehem, ook een grote gebeurtenis waar dieren bij aanwezig waren en zo ligt aan het slot 
de focus opeens op de dieren en niet op de tegenstelling zee en aarde, waarbij de aarde het 
leven verzinnebeeldt en de zee de dood. Het kan zijn dat hij de slotzin niet bij die dieren vond 
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aansluiten. Hoe het ook zij: het wegstrepen van de zin laat zien dat Van Leeuwen hier zoekt 
naar een afsluiting. 

De beschouwing ‘Wonderlijke krantenartikelen’ is eigenlijk heel obligaat. Van 
Leeuwen vertelt een aantal krantenartikelen na. Het eerste over ex-koning Faroek die zich 
beklaagt dat hij het nu arm heeft, wat niet zo is. Het tweede over een Miss verkiezing waar 
ruzie ontstond omdat de winnares kromme benen zou hebben. Het derde over het abracadabra 
op de pagina economie en financiën. En het laatste over een vrouw die probeerde haar man te 
vermoorden door fosfor door zijn eten te doen, maar dit mislukte want het kwam al op zijn 
bord tot zelfontbranding. De enige overeenkomst tussen de verhalen is dat ze in de krant 
hebben gestaan en Van Leeuwen verbindt aan de aparte artikelen geen opmerkelijke 
observaties. Maar in het typoscript staat in de marge van de eerste pagina verticaal in het 
handschrift van Van Leeuwen bijgeschreven: “En Jezus, de schare overziende, werd innerlijk 
bewogen met ontfermenis.” De zin is ook weer doorgehaald. De zin zou in één klap 
samenhang tussen de onderdelen hebben gebracht: mensen doen rare dingen en Jezus heeft 
daar mededogen voor. Het bijschrijven op het typoscript wijst op een spontane ingeving. Het 
wegstrepen op aarzeling.  

Herhaaldelijk heeft Van Leeuwen gewezen op het verglijden van de tijd. Maar in 
‘Geluk’ vertelt hij over een moment dat hij het gevoel had dat de tijd stil stond: “Er zijn 
momenten in het leven van een mens, dat hij ergens op de aardbol staat en alles om zich heen 
ziet met een klaarheid en vreugde die hem mateloos gelukkig maken. Op zulke momenten 
staat de tijd stil en het leven stolt tot een beeld van mensen en dingen, dat als een groot 
schilderij het moment eeuwig en tijdloos maakt.” Het gebeurde op een nieuwjaarsnacht in de 
Notre Dame van Parijs, waar mensen dicht opeengepakt stonden, (“de lichamelijke warmte 
van de een deelde zich aan de ander mede”), en jongenssopranen zongen gesteund door 
zwaardere mannenstemmen. Toen de klokken om twaalf uur in heel Parijs gingen luiden, 
“toen stond, een moment, de tijd stil. Het was als had ik nog nooit tevoren mensen gezien, 
[…] Ik was op dat moment geheel en mateloos gelukkig.” 

Complete geluksmomenten kent de mens dus ook: ze scheppen klaarheid, dus inzicht. 
De grondslag hiervoor is waarschijnlijk door drank gelegd. ’s Morgens vroeg bij aankomst in 
Parijs dronk hij eerst drie cognacs. Daarna zwierf hij door de stad, “de geest gescherpt door 
goede wijn en scherpe kaas”. Het geluksmoment zelf wordt geactiveerd door het samenzijn 
met andere mensen met wie de lichaamswarmte wordt gedeeld, de aanwezigheid in een 
kathedraal, de muziek en het geluid van klokken. De alcoholische roes en het mens onder de 
mensen zijn in een omgeving waar alles het bovennatuurlijke weergeeft, doen het moment 
stilstaan.  

De laatste bijdrage van Van Leeuwen die op 23 juli 1954 werd uitgezonden, maar die 
al op 31 mei was opgenomen, is geen verhaal, maar een lang episch gedicht: ‘Maisrog’. 
Maisrog is een plaats in Catalonië, gelegen tussen rotsige bergen. Het gedicht heeft een 
chronologische opbouw: van de ochtend naar de avond. Het begint met een boer die ontwaakt; 
zijn vingers zijn verstijfd van het wroeten tussen de stenen om olijven en druiven te planten. 
In de ochtend gaat de boer met zijn muilezel het land ploegen. Daar vertelt de boer over de 
Spaanse burgeroorlog: 
 
“al het water van de ebro daar” 
en hij wijst met zijn hoornige hand 
“heeft het bloed niet kunnen wassen waarmee deze grond is bevlekt. 
wij hebben elkaar hier gekeeld en geslacht 
mijn oom was een schoft en ik heb hem vermoord 
want hij heeft mijn vader verraden” 
opeens blijft hij staan 
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en met zijn hand in de lucht 
zegt hij zachtjes en triest in de morgen: 
“het is de herhaling van abel en kaïn, van blinde verdwazing 
dat het bloed der naasten aan onzer handen kleeft 
verguenza, verguenza”133 
 

De verwijzing naar de erfzonde is het metafysische aspect van het gedicht, dat hierna 
uitweidt over de verschrikkelijke lotgevallen van mensen tijdens de burgeroorlog. ’s Avonds 
is er een processie, waar de mensen die de ik-figuur ’s morgens in de bergen had gezien “stug 
en gesloten, versleten als hun zwarte jas” in meelopen. 
 
en ik was bewogen 
om het wonder van de mens die wordt geboren en die sterft 
die op de bergen in het zweet van zijn aangezicht 
voor zijn kinderen het brood en de wijn uit de stenen perst 
die oorlog heeft gekend 
van broeder tegen broeder 
en vader tegen zoon; 
die honger heeft geleden toen een pest de wijnplant had gedood 
en het loon naar werken uit zijn handen sloeg. 
 

In geen ander Wereldomroepverhaal heeft Van Leeuwen het zo nadrukkelijk en 
uitgebreid over de aangeboren slechtheid van de mens. Tegelijkertijd besluit hij met te wijzen 
op de grootsheid van diezelfde mens. Zo drukt het gedicht uit: het leven is een groots en 
vreselijk mysterie, de sententie waarmee Van Leeuwen op 23 maart wilde besluiten, maar die 
hij doorstreepte. 
 
Kunst en maatschappij 

In de paragraaf over wijsheid distilleerde ik in ander verband de literatuuropvatting 
van Boeli van Leeuwen: Literatuur moet wijsheid, waarheid en schoonheid bevatten; ze moet 
bovendien de samenleving getrouw tekenen en leren over het leven. In deze paragraaf gaat het 
mij vooral om het verband tussen de kunst en de maatschappij. Echte kunst moet niet alleen 
individuele ervaringen weergeven, maar ook iets zeggen over de maatschappij. Dit stelde Van 
Leeuwen al in 1947 in zijn serie Eenheid van tegendelen. Het is de enige opvatting uit deze 
artikelen die hij trouw is gebleven. 

Hij betrekt kunst en maatschappij ook in zijn Wereldomroepverhalen op elkaar. In ‘De 
maatschappij en de kunst’ stelt Van Leeuwen de maatschappij en de kunst tegenover elkaar, 
maar het duurt even voor dit duidelijk wordt. Hij begint met zijn eigen overtuigingen uit zijn 
kinderjaren: “Toen ik klein was dacht ik dat de aarde plat was en de hemel een koepel, waarin 
de sterren vastgeprikt waren.” Ook dacht hij jarenlang “dat er in de kelder van een 
bankgebouw een grote machine stond, die bankbiljetten maakte.” Later leerde hij over de 
gouden standaard, maar nog later bleek dat zijn oorspronkelijke visie toch wel waar was, toen 
het geld niets meer waard was, omdat er een te grote inflatie was. “Maar bij het woord inflatie 
moet ik altijd denken aan een meneer die opgepompt is tot hij gaat zweven als een luchtballon 
en dan ga ik lachen en begrijp ik er weer niets van.”134 

Met de opgepompte zwevende meneer leidt Van Leeuwen een verhaal in dat de 
absurditeit van het bankwezen moet duidelijk maken. Het gaat over een vriend die 

                                                 
133 Schande, schande 
134 In ‘Wonderlijke krantenartikelen’] had Van Leeuwen al laten blijken dat hij niets moest hebben van de 
terminologie van de financiële wereld. Hij vindt het maar abracadabra. 
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solliciteerde bij een bank. “Omdat het hem helemaal niets kon schelen of hij die job kreeg of 
niet, hebben ze hem meteen aangenomen en hem aan een lessenaar gezet met vele laadjes en 
vakken.” Daar zaten allemaal papieren en boeken met cijfers in, waar hij verbijsterd in 
woelde. Tegen de middag begon hij alles te verscheuren en in een prullenmand te gooien. 
Slechts één briefje legde hij in de la terug. Het was een briefje van Marie aan Bertus waarin ze 
schreef “dat zij gisteravond, toen de maan door het raampje van haar slaapkamer naar binnen 
viel, zo zeer aan hem, mijn lieve schat, moest denken, dat zij de slaap niet kon vatten.” 

Drie dagen later feliciteerde de directie hem met de wijze waarop hij de zaak had 
opgelost en kreeg hij promotie. Als iemand later om een briefje vroeg, “was het zaak om hem 
streng in het oog te vatten en te praten omtrent de boekhouding waarheen de brief gestuurd 
was of de afdeling wissels, waar het document tijdelijk vertoefde. Nooit verzuimd moest 
worden om achteloos de directie in dit verband te noemen. Een foto van één van de 
commissarissen op het bureau en een boek over het bankwezen in de middeleeuwen (in het 
Duits of Engels) ernaast moesten de genadeslag toedienen.” 

Het natuurlijk verzonnen verhaal over de vriend op de bank moet de absurditeit van de 
reële en statige bankwereld aantonen, waar status afhangt van schijn en procedures. Het enige 
dat werkelijk echt was, was het liefdesbriefje, waar de poëzie van het leven in doorklinkt. Dat 
was het waard bewaard te worden. Het is de tegenstelling tussen de echtheid van de poëzie 
tegenover de schijn van de maatschappij. 

De absurditeit van de wereld van de gezagsdragers maakt hij duidelijk met een 
filmjournaal bestaande uit opnamen van omstreeks 1900. “Daarin liepen met snelle 
armbewegingen en rukkerige beentjes allerlei grappige mannetjes rond met bolhoeden en 
snorren.” Hij ziet verder “potsierlijke persconferenties”, dames die vliegensvlug hun parasol 
opsteken of dichtklappen, een verregende kabouter moet volgens het onderschrift een 
President zijn met geweldige macht, allerlei magnaten die verschrompelde aapjes zijn met 
lepe oogjes onder witte petten, het eerste vliegtuig dat een paar meters boven de grond gaat en 
dan intens belachelijk op zijn zij neervalt. Hij eindigt deze passage als volgt: “Een stel heren 
in het zwart met hoge hoeden staat bij een enorm kanon met hun vingers in hun oren. Ineens 
zie je een witte rookpluim uit de loop van het kanon verschijnen, waarna de zwartgerokte 
broeders elkaar haastig en verrukt de hand schudden. 50 jaar terug gebeurde al dit wonderlijke 
en ik sta er verder vandaan dan van de Middeleeuwen of de pyramiden in Egypte.” 

De opgeblazenheid van de gezagsdragers en de magnaten wordt onderstreept door het 
schokkerige van de beelden. Zij die zich zeer belangrijk vonden, en over de realiteit heersten, 
zijn in feite absurd. Sterker: het normale gangbare maatschappelijke leven is absurd. Dat 
maakten de filmbeelden en het verhaal over de bankemployé duidelijk. Daartegenover staat 
het absurde in de kunst dat de realiteit wel weergeeft en zo het leven zin kan geven. Van 
Leeuwen maakt dit duidelijk met Van Gogh en Charlie Chaplin. “Weet U luisteraars waarom 
millioenen mensen lachen als Charlie Chaplin een bloem opeet, of een glas water in zijn 
broek gooit of een fluitje inslikt? Met veel meer zin konden die mannetjes die daar bij het 
kanon stonden met hun vingers in de oren, wat zout en peper op een anemoon doen en dat 
oppeuzelen? Van Gogh, de grote schilder, liep eens in een hardgeel korenveld, midden in de 
zomer. Plotseling bleef hij staan en zei ‘de wereld is blauw als een sinaasappel’. En weet U 
wat nu het vreemde is? Dat ik volkomen begrijp hoe iemand, staande in een geel korenveld, 
de wereld blauw vindt als een sinaasappel.” Van Leeuwen maakt met zijn verhaal duidelijk 
dat een absurde benadering van de werkelijkheid de waarheid duidelijker aan het licht brengt 
dan een normale benadering.  

In ‘Het lachen’ gaat Van Leeuwen in op plechtstatigheid, die ook al een rol speelde in 
het vorige verhaal. Hij vindt dat “ieder plechtstatig verdriet, of zelfs maar plechtstatigheid 
zonder verdriet” een lachwekkende situatie is. “Ik durf te beweren dat ieder plechtig moment 
een leugen is, want U hoeft maar in een voetbalbroekje naar een receptie te gaan om te zien 
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wat ik bedoel. Een groot komiek als Charlie Chaplin heeft millioenen mensen vermaak 
geschonken door het plechtstatige te onderstrepen met tragische poëzie. Daarom is hij ook 
altijd deftig gekleed in zwarte jas met een bolhoed en een wandelstok, al is juist de deftigheid 
een camouflage voor zijn armoede en tragiek.” 

Iedere verstarring tegen een bepaalde achtergrond is lachwekkend. Van Leeuwen geeft 
het voorbeeld van een autobus met vakantiegangers die hem doet lachen, omdat de arme 
stumpers gedwongen zijn om gezamenlijk vakantie te vieren, dus vrij te zijn. Na zeven dagen 
toeren lijken ze dan ook allemaal op elkaar – rode gezichten, vermoeidheid, verbrande 
schedels en ’datte-me-toffe jongens sein’.” De essentie van humor is volgens Van Leeuwen 
verstarring tegen een bepaald decor. “Zo heb ik een vriend die altijd door gewone zegswijzen 
de meest gekke situaties te voorschijn tovert. Als U tegen hem zegt, dat U gisteren toen U 
thuis kwam, de hond in de pot vond, zal hij U ernstig adviseren om voortaan dan maar Uw 
nachtkastje op slot te doen. […] Een andere vriend gebruikt de cliché’s, die dagelijks via 
dagbladen, boeken en radio over ons uitgegoten worden om de verstarring te typeren. Zo zal 
hij nooit zeggen ‘Piet huilde’, maar ‘de krachtige man weende’ en hij zal nooit zeggen ‘we 
vonden het indrukwekkend’, maar ‘sommige onzer wierpen zich snikkend in de modder, de 
ontroering was ze te machtig geworden.’ ” Het is verleidelijk om de laatste vriend als een alter 
ego van Van Leeuwen te beschouwen, feit is wel dat hij er zelf vaak op uit is de verstarring 
aan te tonen, zoals in zijn commentaar op de oude filmbeelden.  

De kunst bewerkstelligt in de voorbeelden van Van Leeuwen een vervreemdingseffect, 
waardoor mensen anders tegen de maatschappij gaan aankijken. Hetzelfde doet humor. De 
kunst doorbreekt de maatschappelijke conventies, want ze prikt de opgeblazenheid van het 
maatschappelijk bestel en leven door en legt zo de verstarring bloot. 
 
Andere aspecten van de Wereldomroepverhalen 

Van Leeuwen richt zich met zijn Wereldomroepverhalen vanuit Nederland tot een 
Curaçaos publiek. Hij spreekt dit publiek ook aan met: “Gij luisteraars in Curaçao”. Hij houdt 
ook rekening met hun referentiekader, bijvoorbeeld als hij zegt: “Langs het strand spartelt hij 
met honderdduizenden in het voor Uw begrippen altijd koude water.” (Beide citaten komen 
uit ‘Vacantie in Nederland’). Als hij Papiaments gebruikt, legt hij de inhoud soms uit, zoals 
“Caramba homber bo nek mi completamente”, wat hij vertaalt met: “Je hebt me te pakken.” 
(In: ‘Curaçaose tolerantie’) Soms vertaalt hij niet: “chiste” zet hij in hetzelfde verhaal wel 
tussen haakjes, maar laat hij onvertaald, evenals “curra di cabritoe”. (‘Geiten’).135 Het al of 
niet vertalen van het Papiaments is dus geen indicatie bij Van Leeuwen voor het publiek dat 
hij in gedachten heeft.136 

Het is zeker niet zo dat Van Leeuwen gevraagd is Nederland te beschrijven, wat heel 
goed mogelijk geweest zou zijn, gezien de doelstelling van de Wereldomroep. Ik vind het 
opvallend hoe vaak verhalen of delen ervan zich afspelen op Curaçao. Zeven zijn er helemaal 
gesitueerd en vier gedeeltelijk op Curaçao en gedeeltelijk in Nederland. Verder gaan er drie 
over Antillianen in Nederland. Zeven spelen zich alleen in Nederland af en vier zijn er 
locatieloos.137 Gelet ook op de inhoud van de verhalen moet de conclusie zijn dat Van 
Leeuwen de vrije hand had.  

Van Leeuwens Wereldomroepverhalen zijn heel wisselend van kwaliteit. Sommige 
zijn heel obligaat, zoals ‘Kleine geschiedenissen’. Van Leeuwen wil er duidelijk in maken, 
dat de kleine, persoonlijke gebeurtenissen uit het verleden hem meer trekken dan de 
overrompelende en niet te omvatten evenementen. Hij vertelt een aantal details uit het 

                                                 
135 De haakjes zijn eigenlijk overbodig in een radioverhaal, de luisteraar ziet ze niet. 
136 Deze conclusie staat haaks op de visie van Oversteegen die in ‘Antilliaanse listen’ het al of niet vertalen van 
Papiaments ziet als een teken van wel of niet aanpassen aan een Nederlands publiek [Oversteegen 1991: 19-21]. 
137 Tot de locatielozen heb ik ook het verhaal over Adam en Eva gerekend. 
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verleden, onder andere dat gouverneur Lauffer iemand naar Caracas stuurt om wapens te 
kopen, omdat er een tekort aan was en wat er wel was deed het niet goed. Zo waren er 
geweren met ellendige bajonetten. Van Leeuwen zegt dan dat het hem fascineert wat 
ellendige bajonetten zijn. Ook in de andere voorbeelden die hij geeft, komen mensen niet tot 
leven, evenmin als zijn commentaar dat doet. Het is een obligaat stuk. Je krijgt de indruk dat 
het is geschreven uit geldelijke noodzaak. Hetzelfde is het geval met ‘Wonderlijke 
krantenartikelen’, waarin hij een aantal krantenartikelen navertelt. Andere boeien van begin 
tot eind door de mooie beschrijvingen en de symboliek die erin verborgen zit. Zo is Cornees 
een figuur die je bijblijft. De huivering die Van Leeuwen beving bij de zwempartij in het 
Spaanse Water wordt een huivering die de lezer/luisteraar ook voelt.  

De opbouw van de Wereldomroepverhalen is heel verschillend. Soms is er een 
duidelijk onderwerp, zoals in ‘Vacantie in Nederland’, waarin vanaf het begin duidelijk is 
waar het Van Leeuwen om te doen is en alle onderdelen van het verhaal daar verband mee 
houden. Soms blijkt het onderwerp pas tegen het eind, zoals in ‘Houding van studenten’ waar 
hij stelt dat de huidige idealistische Antilliaanse studenten niet kunnen bijdragen aan de 
oplossing van de Antilliaanse problemen, omdat ze zelf onderdeel van het probleem zijn. Aan 
het eind blijken alle voorafgaande stukjes samen te vallen. Soms is er geen onderwerp zoals in 
‘Wonderlijke krantenartikelen’, waarin hij krantenberichten navertelt. Van Leeuwen beweert 
er niets in en de verschillende onderdelen van zijn betoog hebben niets met elkaar te maken. 

De verhaallijn in Van Leeuwens bijdragen is heel verschillend. Bij een aantal is deze 
strak, bijvoorbeeld in ‘Verhaal over Apen’ waarin chronologisch verslag wordt gedaan van 
een dagje Artis met een Bonaireaanse kennis. De meeste verhalen bestaan uit losse 
onderdelen, die Van Leeuwen tot een eenheid probeert te smeden. Deze montagetechniek is 
niet altijd even geslaagd. ‘Adam en Eva’ is hier een voorbeeld van. Het eerste onderdeel is 
zijn stelling dat hij dit verhaal het mooiste vindt dat hij kent. Het tweede de schepping van 
Eva als “hulpe” voor Adam. Het derde de zoektocht naar het verloren paradijs dat uiteenvalt 
in Robinson Crusoë, de conquistadores en kinderen die het verhaal naspelen. Het vierde 
onderdeel is de griezeligheid van een slang, dat uiteenvalt in zo verschillende onderdelen als: 
een vrouw in Antwerpen die het presteert een slang in haar mond te houden, een 
slangenbezweerder in India en het feit dat mensen geen slangen als huisdier houden. Het 
vijfde onderdeel is het dromende meisje in de fabriek. De samenhang raakt zoek als de slang 
in Van Leeuwens verhaal komt, want de metafysische lading die hij het voorafgaande meegaf, 
ontbreekt sindsdien. Als deze in het laatste onderdeel terug lijkt te komen, breekt Van 
Leeuwen deze af met een quasikomische opmerking.  

‘Het Spaanse Water’ is een verhaal waarin de montagetechniek wel geslaagd is 
toegepast. Het eerste onderdeel is de zwempartij, het tweede het besef dat Curaçao in de 
oertijd onder water lag, het derde het besef dat de zee altijd om hem heen zal zijn, het vierde 
het beeld van de mens als een vogel die nog net het dek van een schip weet te bereiken, het 
vijfde het belang van de aarde en het laatste de stelling dat de menselijke geest naar grote 
hoogte stijgt als de zee het land bespringt. De metafysische symboliek wordt langzaam in het 
verhaal gebracht en niet meer losgelaten, zodat aan het eind de zee symbolisch voor de dood 
staat en de aarde voor het leven. De zo verschillende motieven leiden allemaal tot dit 
hoofdmotief, zodat er ondanks de diversiteit een hechte samenhang is. 

In zijn Wereldomroepverhalen heeft Van Leeuwen geëxperimenteerd met de 
montagetechniek Deze montagetechniek van op het eerste oog totaal verschillende elementen 
die uiteindelijk allemaal leiden tot het hoofdmotief, past hij later steeds in zijn romans toe. In 
dit opzicht zijn de verhalen van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Boeli van 
Leeuwen als schrijver. Het zou te ver voeren om in zijn romans na te gaan hoe de opbouw is 
en hoe de verschillende elementen samenhangen in functie van het hoofdmotief. Deze 
complete analyse van zijn latere werk valt buiten het kader van deze studie. 
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Aan de doorstrepingen en toevoegingen in de typoscripten was te zien dat Boeli van 
Leeuwen worstelde met de afsluitende zinnen en ook waar hij niet worstelde, constateerde ik 
wel eens dat de afsluiting niet geslaagd was. De veranderingen die hij bij het coachen 
aanbracht duiden op zelfkritiek en op onzekerheid. Ze kunnen ook zijn ontstaan doordat hij 
wellicht bij het coachen het verhaal voor het eerst hardop las en ontdekte dat de tekst niet 
goed bekte. Of dat het geval is, valt niet meer te achterhalen. In ieder geval bleek eruit dat ook 
in het opzicht van het formuleren van een goede afsluiting het schrijven en voordragen van de 
Wereldomroepverhalen een leerschool was voor Boeli van Leeuwen. 

Hij positioneert zich in de verhalen als iemand die afkomstig is uit de groep van de 
protestant blanku, die een intellectuele observator is. In ‘Houding van studenten’ doet hij zich 
impliciet kennen als een intellectueel die naast de maatschappij is gaan staan. Zijn intellect 
moet ook blijken uit verwijzingen naar andere teksten en uit het noemen van namen als 
Socrates en Eliot. Regelmatig komt deze intellectueel met sententies. Vaak ook is de ik-figuur 
deelnemer in de beschreven actie. Waar dit het geval is, zoals in ‘Spaanse Water’, volgt een 
reflectie op de handeling waarin de intellectuele observator de rol van handelende ik-figuur 
overneemt. Het aandeel van de beschouwingen in de Wereldomroepverhalen is groot door de 
rol van de ik-figuur als observator.  

Tot nog toe ging men ervan uit dat Boeli van Leeuwen tussen 1947 en 1960, het jaar 
van verschijnen van De rots der struikeling, niets had gepubliceerd. Deze mening moet door 
de vondst van de Wereldomroepverhalen worden herzien. Tussen 1951 en 1954 publiceerde 
hij wel degelijk. Rutgers [1994: 256] onderkent vier tijdvakken dat Boeli van Leeuwen 
schreef: “Het literaire werk van Boeli van Leeuwen valt in vier produktiefasen in te delen: het 
vroegste werk rond 1947 […], de eerste creatieve periode van einde jaren vijftig tot einde 
jaren zestig; de zogenaamde ‘zwijgperiode’ waarin de auteur zeker niet zweeg maar […] een 
vijftiental verhalen en beschouwingen het licht deed zien; de zo genoemde ‘tweede creatieve 
periode’ […] die vanaf 1985 tot nu loopt.” De vondst van de Wereldomroepverhalen voegt 
nog een creatieve periode hieraan toe: begin jaren vijftig. Het lijkt me overigens correcter een 
andere terminologie te gebruiken dan Rutgers doet. Het is duidelijk dat hij recht wil doen aan 
het algemene spraakgebruik dat er twee creatieve periodes zijn aan te wijzen: de periode van 
de eerste drie romans en de periode van de latere twee. Deze indeling leidt ertoe dat je dan 
komt bij een zwijgperiode waarin niet gezwegen wordt. De periode van 1951 tot 1954 zou 
dan zijn eerste zwijgperiode worden, waarin wel gesproken en geschreven werd. De vondst 
van de Wereldomroepverhalen betekent een correctie op de geschiedschrijving over Boeli van 
Leeuwens creatieve loopbaan. Die valt uiteen in drie productiefasen: het vroegste werk rond 
1947, de Wereldomroepverhalen tussen 1951 en 1954 en tenslotte de laatste periode die 
begon eind jaren vijftig toen hij De rots der struikeling schreef, gevolgd door vele verhalen, 
beschouwingen en romans.  

De Wereldomroepverhalen noodzaken ook tot een tweede correctie van de 
geschiedschrijving. Volgens Coomans [1991: 105] werkte Boeli van Leeuwen tussen 1952 en 
1956 op een advocatenkantoor in Caracas. Dat kan niet kloppen, want tot 31 mei 1954, de 
laatste opnamedatum, verscheen hij regelmatig in de studio’s van de Wereldomroep om 
verhalen op te nemen. Hij kan dus pas in het begin van de zomer van 1954 in Caracas zijn 
aangekomen, zodat zijn Venezolaanse periode twee jaar korter heeft geduurd dan tot nog toe 
werd aangenomen. 

Mijn meest verbazingwekkende conclusie toen ik de verhalen voor het eerst had 
gelezen, was eigenlijk dat de verhalen weinig nieuws over Boeli van Leeuwen en zijn 
gebruikte motieven bevatten. Misschien bekroop de lezer van het voorgaande dit gevoel ook. 
Natuurlijk was mijn tweede gedachte dat ik de zaak chronologisch zat om te draaien. 
Chronologisch juister was de gedachte geweest dat Van Leeuwen in zijn romans dus weinig 
nieuws had te melden, wat natuurlijk ook niet waar is. Deze foutieve hypotheses maken wel 
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duidelijk dat in het vroegste oorspronkelijk proza van Van Leeuwen veel elementen zitten die 
in zijn latere werk ook een rol spelen. De vraag is nu of de thematiek uit de 
Wereldomroepverhalen terugkomt in het latere oeuvre en hoe dit gebeurt. Daaruit zal blijken 
welke invloed de Wereldomroepverhalen hebben gehad op zijn carrière en welke plaats ze 
innemen binnen het oeuvre. 
 
DE WERELDOMROEPVERHALEN IN DE CONTEXT VAN VAN 

LEEUWENS OEUVRE 

 
De Curaçaoënaar en Curaçao (2) 

De rots der struikeling  
In de Wereldomroepverhalen werd de Curaçaoënaar omschreven als tolerant, wat zich 

uitte in zelfspot, toegeeflijkheid en het accepteren van veel zaken als onvermijdelijk. Hij is 
een individualist. Hij houdt van freaks, gevatheid, het absurde, fantastische en zotte situaties. 
Hij heeft respect voor mensen die niet door de maatschappij tot een eenheidsworst zijn 
gedraaid.  

De roman De rots der struikeling bevat voor het grootste deel de nagelaten papieren 
van de blanke Curaçaoënaar Eddy Lejeune. Er blijkt uit dat twee problemen hem kwelden: hij 
twijfelt eraan of zijn vader wel zijn natuurlijke vader is en of er wel een God bestaat. De 
eerste vraag staat symbolisch voor de relatie die hij met het eiland heeft, waar de raciale 
verhoudingen sterk aan het wijzigen zijn. De tweede vraag beantwoordt hij ontkennend, zodat 
er een existentiële onzekerheid ontstaat over de bron en het doel van het leven. Wel heeft de 
mens een sterk verlangen naar geluk en een hemel, maar hij komt ontgoocheld tot de 
erkenning dat de dood het einde is, wat een permanente doodsangst met zich meebrengt. 

In De rots der struikeling komt de spotzucht tegenover een bovenliggende partij voor 
als de pastoor terugdenkt aan de moeilijke jaren, “toen hij de spotzucht van de negers om zich 
heen voelde spoelen als een warme brei; ’t gegiechel om zijn boerenlichaam en vurig rood 
haar; ’t gelach om het dikke accent waarmee hij het Papiaments sprak en om zijn onhandige 
gebaren en verlegenheid.” (123) 

De spotzucht hoort volgens Eddy Lejeune zo bij de Curaçaoënaar dat hij het 
opmerkelijk vindt dat zijn vader er geen slachtoffer van werd toen deze aftakelde door 
drankmisbruik: “Hoewel de spotzucht hun natuurlijk wapen is tegen het geweld van het leven, 
hebben ze nimmer enig leedvermaak getoond toen hij alle beheersing over zijn leven 
kwijtraakte en beschonken tussen cactus en cabrieten (geiten) stond te zwaaien. Wanneer hij 
neerviel, droegen ze hem naar huis”. (134)  

Was in de Wereldomroepverhalen de spotzucht vooral een emotionele genoegdoening 
tegenover een bovenliggende partij, in het voorgaande citaat wordt een andere reden 
genoemd: ze is een natuurlijk wapen tegen het geweld van het leven. Zo functioneert ze 
vooral in De rots der struikeling. Ze is een vorm van redding tegen de verstikking van een 
maatschappij die het individu dwingend een rol voorschrijft. Eddy Lejeune vergelijkt de 
Curaçaose maatschappij met een toneel: “Van het toneel kunnen we niet af want dan 
verdrinken we in de golven; onze rol kunnen we niet negeren, want dan zakt het hele 
toneelstuk in elkaar. En hoewel we allemaal weten dat onze rollen geen realiteit inhouden, 
gaan we allemaal toch zo in onze handelingen op, dat we karikaturen van onze eigen 
persoonlijkheid worden. Als laatste redding grijpen we dan maar naar de zelfspot en de 
lasterpraat.” (135-136) Soms raakt een speler in de war en verzint hij een nieuwe creatie, waar 
men niet op gerekend had. “Er is dan even een paniekstemming, de spelers lopen dan gejaagd 
door elkaar, maar dan hergroepeert men zich en een ieder gaat door met zijn oude rol.” (137) 
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Als voorbeeld van iemand die een nieuwe rol verzint, vertelt Eddy Lejeune over een 
advocaat die in Nederland heeft gestudeerd en daarom met enig wantrouwen bekeken wordt, 
“maar verder tolerant aangehoord.” (137) Hij kwam op een dag met een kip onder zijn toga in 
de rechtbank, waar hij vertelt dat hij kippen gaat fokken, opdat er meer welvaart op het eiland 
komt. Hij bepleit vrijspraak voor zijn cliënt, die zeker niet gedwongen zou zijn te stelen, als er 
meer kippen gefokt zouden zijn. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje over het eiland: “loop 
heen man, wil je zeggen dat hij een kip heeft meegenomen naar het stadhuis?”138 “En er wordt 
bulderend gelachen, en daarna hoofdschuddend gezegd: […]“stel je voor dat iemand, die zo 
lang in wetboeken heeft gestudeerd, nu kippen gaat houden; wat een toestand!” (141) Daarna 
is zijn bijnaam: de advocaat die kippen houdt of de kippenhouder die advocaat is. 

Een aantal elementen uit de Wereldomroepverhalen komen in dit verhaal terug: de 
spot met de intellectueel, de smaak voor absurde situaties en uiteindelijk de tolerantie, want 
alles gaat gewoon door. Alleen de rechters wisten even niet wat ze met de situatie aan 
moesten, maar na rijp beraad besloten ze het betoog van de advocaat op te vatten als een 
verzoek om clementie. Eddy Lejeune vertelt dit als een voorbeeld van de verstikkende 
werking van de maatschappij, maar bij de lezer blijft toch meer de absurditeit van de situatie 
hangen. In andere gevallen is dat niet zo en valt de volle nadruk op de negatieve aspecten van 
de maatschappelijke ordening, die in de Wereldomroepverhalen niet expliciet ter sprake 
kwam, zodat Curaçao een harmonieuze samenleving leek. In De rots der struikeling gaat het 
wel uitgebreid over de sociale stratificatie. Al in het begin blijkt dat er grenzen aan de 
tolerantie zijn, als Eddy Lejeune naar Nederland wordt gestuurd, omdat hij verliefd wordt op 
een meisje uit een andere stand. Hetzelfde maakt het verhaal over tante Da duidelijk, waar de 
familie niet toestond dat ze met een pletter omging en ze van verdriet hierover krankzinnig 
werd.139 Het verhaal is een schrijnend voorbeeld van de verstikkende sociale controle en deze 
is er de oorzaak van dat de ene mens de ander kwaad aandoet. 

De moeder van Eddy Lejeune toont toegeeflijkheid, als hij na de dood van zijn vader 
de gewoonten van zijn vader overneemt, dronken thuiskomt en naar de hoeren gaat: “Meenchi 
beschouwde dit alles als een afkeurenswaardig, maar onvermijdelijk gevolg van zijn 
manwording. Zij schudde het hoofd geschokt doch toegeeflijk, wanneer haar broer met haar 
over de jongen kwam praten.” (22) Maar de toegeeflijkheid vindt zijn grenzen als Eddy 
verliefd wordt op een meisje uit aan andere stand, want dan wordt hij naar Nederland 
gestuurd. In de Wereldomroepverhalen was nog geen sprake van een beperking van .de 
toegeeflijkheid door de maatschappelijke ordening. 

De smaak voor het absurde komt sterk bij de hoofdfiguur voor. Zijn uiteindelijke 
studiekeuze wordt erdoor bepaald: “Hij kreeg [..] een bitter genoegen in het formele en 
daardoor vaak absurde karakter van zijn onderwerp en verwierf spoedig een zekere 
vermaardheid onder de studenten wegens zijn cynische uitspraken en spottende grapjes over 
het Recht. Hij studeerde met plezier, want het surrealistisch element in deze tak van 
wetenschap prikkelde zijn artistiek gevoel voor verhoudingen en intrinsieke waarden.” (26) 
Hier wordt het absurde net als in de Wereldomroepverhalen in verband gebracht met gevoel 
voor kunst. 

Ook in De rots der struikeling accepteren mensen veel zaken als onvermijdelijk. Eddy 
Lejeune zoekt de moeder van zijn buitenechtelijke halfbroer op, een oude negerin met grijze 
haren en een kromgewerkte rug. Hij zegt over haar: “Ze weet dat het leven niet anders had 
kunnen zijn dan het is geweest en ze aanvaardt het.” (135) Het woord ‘pober’ gebruiken de 
mensen het als ze het hebben over de moeder van Eddy Lejeune, die in hun ogen veel te lijden 

                                                 
138 Stadhuis is op Curaçao de naam voor het gebouw waar de rechtbank zetelt.  
139 Pletters waren Nederlanders uit de arbeidersklasse die naar Curaçao kwamen voor constructiewerkzaamheden 
bij de Shell. 
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heeft gehad onder haar man: “ ‘Pober Meenchi,’ ” zeiden de mensen altijd van mijn moeder”. 
(198) 

In de Wereldomroepverhalen kwamen de raciale verschillen niet expliciet ter sprake. 
Het gebeurde impliciet die keren dat Van Leeuwen het had over de spinverhalen en over de 
wijze oude ongeletterde zwarte mannen. De rots der struikeling roept het beeld op van een 
gesegmenteerde samenleving, op basis van huidskleur: “Alle spelers op ons toneel zijn 
verdeeld in groepen, die worden aangeduid met een bepaalde kleur.” (141) De groepen leven 
apart, maar er zijn toch contacten: “In mijn jeugd waren we in sociaal opzicht volstrekt 
gescheiden van de negers; toch leefden we zo dicht naast elkaar, dat er diep-menselijke 
betrekkingen ontstonden.” (132) Als eerste denkt Eddy Lejeune dan terug aan het kamertje 
van zijn jaja. “In dat kamertje vertelde Serafina me de verhalen van Compa Nansi en Compa 
Sese”. (132) De rol van de spinverhalen bij de vorming tot Curaçaoënaar was ook al een 
element uit de Wereldomroepverhalen. Verder speelde Lejeune in zijn jeugd met zwarte 
vriendjes. Zijn vader had diep-menselijke betrekkingen met zwarte vrouwen: Lejeune had een 
gekleurde halfbroer. Interraciale seksuele betrekkingen kwamen in de Wereldomroepverhalen 
helemaal niet voor. 

De toegeeflijkheid en het accepteren van situaties zoals ze zijn, die Van Leeuwen in de 
Wereldomroepverhalen als componenten zag van de tolerantie, komen in De rots der 
struikeling ook in een ander licht te staan. Op een klein eiland weet iedereen alles van elkaar, 
zo stelt Eddy Lejeune: “Geen kwaal ontsnapt ons bewustzijn, geen zonde blijft verborgen, 
geen mens heeft privacy.” (188) Er wordt dan ook veel lasterpraat verspreid over “de lange, 
pijnlijke ondergang van mensen die door de dorpsgemeenschap niet worden verstoten, dat 
nimmer, maar besproken.” (188) Hier blijkt zowel de bevestiging van wat Van Leeuwen in de 
Wereldomroepverhalen zei, als de ontkenning. De bevestiging is dat niemand wordt verstoten 
door de gemeenschap, maar tegelijkertijd wordt wel gesteld dat men op Curaçao ten onder 
kan gaan, wat Van Leeuwen in zijn verhaal over de aard van de Curaçaoënaar juist ontkende. 
De tolerantie wordt gecompenseerd door de laster. 

In de Wereldomroepverhalen is Curaçao een lieflijke, vertrouwde en geborgen 
gemeenschap, maar De rots der struikeling zet Curaçao neer als een verstikkende 
gemeenschap: “Er is niet genoeg ruimte, er zijn niet genoeg mensen om ergens, waar dan ook, 
in een verborgen hoekje van ons bestaan, het wonder te beleven van het spontane, het 
ongedwongene van een toevallige ontmoeting, een onverwacht gesprek, een aanraking 
ontdaan van alle complicaties en consequenties.” (189) 

De beschrijving van Curaçao als een toneel waar iedereen zijn toebedeelde rol speelt, 
eindigt met een verwijzing naar de dood: “Wij zijn nimmer onszelf, maar wat we 
verondersteld worden te zijn. Er is slechts één gebeurtenis, die we niet kunnen spelen maar 
inderdaad moeten beleven: onze dood. […] En in dat ene moment hebben ze de neiging om 
hun maskers van het gezicht te rukken en elkaar te omhelzen, vóórdat de dood in zijn zwarte 
mantel op het toneel neerdaalt.” (144)  

In de Wereldomroepverhalen was Curaçao een dor en droog eiland, waar de noordkust 
en het stof symbolisch stonden voor de doodsangst. Regen verbeeldde tijdelijke levenskracht 
en de landhuizen getuigden van de grootsheid en de sterflijkheid van de mens. Verder werd 
Curaçao afgeschilderd als een welvarend eiland. Een aantal van deze elementen komt terug in 
De rots der struikeling als Eddy Lejeune Curaçao beschrijft voor zijn medegevangenen. “Het 
is een dor eiland waarop ik geboren ben, schraal als het lichaam van een opgroeiende jongen; 
weerbarstig van droogte en verschroeid door het licht.” (107). Ook de noordkust beschrijft hij 
voor hen: “Aan de noordkant is het eiland als op de eerste dag van de schepping: daar is de 
aarde nog woest en ledig en Gods geest zweeft er boven de wateren. Wanneer de golven in de 
spelonken beuken, rochelen de spleten in de grond als benauwde kelen, die te nauw zijn voor 
de ademtocht.”(109) Hier geeft Eddy Lejeune een heel andere symbolische betekenis aan de 
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noordkust dan Van Leeuwen deed in zijn Wereldomroepverhaal. Op deze kust is nog alles 
mogelijk, want het is de eerste scheppingsdag, terwijl Van Leeuwen er een symbool van 
doodsangst in zag. Het verschil heeft te maken met de context waarin Lejeune zijn verhaal 
over Curaçao vertelt. Hij wil zijn medegevangenen een beeld van een idyllisch eiland geven. 
Zo blijkt dat precies dezelfde elementen van de noordkust in een andere context een heel 
andere functie kunnen krijgen.  

Elders in de roman spreekt Eddy Lejeune helemaal niet zo lyrisch over het landschap. 
De droogte en de dorheid brengen mensen tot wanhoop: “De droogte van de grond, die in stof 
opwaait rond het landhuis; de spleten in de dorstige grond, waarin alleen de cactus nog kan 
bestaan; de magere geiten, die papier en karton achter de keuken staan te kauwen: deze 
droogte tast ook de ziel van de mens aan.” (186) Het opwaaiende stof rond het landhuis kan 
dezelfde symbolische betekenis hebben als in de Wereldomroepverhalen: memento mori.  
Ook in De rots der struikeling is de regen symbool van levenskracht. Als het regende, stond 
Eddy’s vader onder de goot van het dak “te zingen als een gevangene, die onverwachts gratie 
had gekregen.” (187) Maar na de regen volgt ook in de roman onherroepelijk weer de droogte.  
 

Een vreemdeling op aarde 

De hoofdfiguur in Een vreemdeling op aarde is Kai Medema, een blanke 
Curaçaoënaar. Uit paniek om zijn totale eliminatie bij de dood gaat hij op zoek naar de hoge, 
onaantastbare dingen die het leven dan wel heeft. De titel van het eerste deel, ‘De druiven zijn 
zuur’, geeft aan hoe hij dit eerst doet: hij veinst te versmaden wat hij toch niet kan krijgen 
door zich te vergooien aan drank en vrouwen. In het tweede deel, dat zich hoofdzakelijk in 
Spanje afspeelt, zoekt hij het zuivere op een positieve manier. Hij heeft er een bijna 
volmaakte liefdesverhouding met de katholieke getrouwde Maria. Maar juist omwille van 
haar geluk ziet hij in dat hij met haar moet breken. Kai en zijn medemensen blijken de keus te 
hebben tussen twee kwaden: de eenzaamheid of het bederf. 

In Een vreemdeling op aarde komt op verschillende plaatsen de tolerantie terug. Zo 
wordt het samenwonen van de Friese sergeant, de overgrootvader van Janchi Medema, met de 
zwarte Felicia “besproken maar getolereerd; zijn meerderen waren ontstemd maar moesten 
ten slotte toegeven dat het leven sterker is dan de leer: Felicia werd erkend als de concubine 
van de sergeant en hij kreeg toestemming om ’s avonds bij haar te gaan slapen.” (19) Janchi 
zelf profiteert van de toegeeflijkheid van de Curaçaoënaar. Hij zou allang failliet geweest zijn, 
als zijn vriend de bankdirecteur niet steeds “zuchtend besloot om het zoveelste debâcle van 
Janchi met zijn eigen geld te dekken.” (24) Janchi zelf toont toegeeflijkheid naar zijn zoon 
Kai als deze tegen zijn zin in terugwil naar Nederland. “Toen de ruzie was geluwd beloofde 
zijn vader, met de toegevendheid van de Curaçaose ouder, zijn overtocht te betalen en hem 
maandelijks een klein bedrag te sturen tot hij werk had gevonden.” (52) 

De smaak voor het absurde klinkt sterk door in het eerste hoofdstuk. Daar is allereerst 
de krankzinnige kleine generaal die dictator is in een ongenoemd land, waar Venezuela model 
voor heeft gestaan, getuige het feit dat het paleis van de Venezolaanse president Miraflores 
heet en dat van de dictator in Een vreemdeling op aarde Cienflores. Hij kleedt zich als de 
Duitse keizer en laat zijn leger de afgedankte helmen van het verslagen Duitse leger dragen: 
“zo schiep hij een vreemd leger van ondoorgrondelijke Indiaanse soldaten met veel te grote, 
surrealistische helmen.” (9)140  Een van de figuren uit zijn entourage is de schoonvader van 
Janchi Medema. Deze Jiménez had als Jefe Civil een manier bedacht om wat bij te verdienen. 
Hij stelde zich verdekt op achter het beeld van de Bevrijder en beboette iedereen die geen jas 
aanhad wegens ‘falta di respeto’ [gebrek aan respect]. (12) Als hij na de dood van de dictator 

                                                 
140 Dertien jaar na Een vreemdelingop aarde kwam Garbriel García Márquez met de roman De herfst van de 
patriarch (El otoño del patriarca) waarin ook een groteske dictator voorkomt, voor wie de Venezolaan Pérez 
Jiménes model had gestaan. Het is mogelijk dat dit ook bij Van Leeuwen het geval was. 
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op Curaçao terechtkomt, vestigt hij zich er als vertaler: “Aangezien hij praktisch geen Engels 
kende waren zijn vertalingen hoogst origineel en verwierven op het eiland vermaardheid om 
hun poëtische inhoud en bizarre zinswending.”(16) Hij ging vervolgens ook uit het 
Nederlands en het Duits vertalen: “Op een eiland waar iedere bizarre situatie hogelijk wordt 
gewaardeerd, kreeg hij een zeker aanzien met deze vertalingen”. (16) 

De spot waarmee uit Nederland teruggekeerde Curaçaoënaars in de 
Wereldomroepverhalen te maken kregen, krijgt in Een vreemdeling op aarde een andere 
achtergrond. Men vindt de teruggekeerde verhollandst, zo blijkt uit de ervaring van Kai. Hij 
voelt een lichte vijandigheid. “Ofschoon hij net zo hard dronk als alle anderen en als een 
bezetene het eiland afstroopte naar vrouwen, was hij in hun ogen suspect omdat hij zo lang 
weg was geweest. […] Kai kon de juiste toon niet vinden; hij kon de joviale, enigszins grove 
spreektrant, gewild-ruw en nadrukkelijk viriel, niet met succes imiteren.” (48-49) Zijn 
vrienden zijn er ook in het hoerenkamp bij als hij de hand van een Colombiaanse tegen zijn 
wang legt en tranen in zijn ogen krijgt, waarop de hoer haar hand ruw wegtrekt en hem 
uitscheldt voor ‘marico’[flikker]. “De volgende dag merkte hij aan de spottende lachjes van 
zijn vrienden, dat het gebeurde niet ongezien was gebleven: vanaf die dag ging hij niet meer 
mee op paranda.”141 (49)  

In de verwijdering met zijn vrienden speelt ook een rol dat Kai zich ervan bewust lijkt 
te zijn, dat de oude raciale verhoudingen moeten veranderen, terwijl zijn vrienden het bij het 
oude willen houden. Als hij de clichés van zijn vrienden meebralt, zoals ‘neger’, ‘pendew’ 
[klootzak, lul] of ‘es ta un bon sanca’ [dat is een lekkere kont], “dan klonk zijn eigen stem 
hem zo vreemd en hard en ruw in de oren, dat hij het gevoel had dat iedereen doorhad dat hij 
komedie speelde.” (49)  

Het is een teken dat Kai mee wil gaan met de veranderingen die in de sociale, dus de 
raciale verhoudingen bezig zijn zich te voltrekken. Het is in de roman de concrete uitwerking 
van een hekel aan verstarring die al in de Wereldomroepverhalen klonk. Dat de blanke 
protestanten hun vooraanstaande positie aan het verliezen zijn, blijkt uit de landhuizen, het 
symbool van hun oude status. Ze zijn verlaten: “Op de toppen van de heuvels gele huizen, 
vervallen en aangetast, maar grandioos in het verval; daaromheen de hutten uit de oude tijd, 
met daken van kokostakken.” (174) Kai wil met zijn tijd mee. Hij verwijt zijn vader dat deze 
er niet voor uitkomt dat hij bruine kinderen heeft. (73-74) Het meest uitgesproken over andere 
raciale verhoudingen en een andere rol voor de Afro-Curaçaoënaar is hij als hij de Spaanse 
Maria over een wonder vertelt dat op Curaçao gaat gebeuren: “Er zal een grote, ernstige neger 
over het water lopen in de baai, die wij Schottegat noemen. […] En over heel het eiland 
verbreidt zich het gerucht: er loopt een neger op het water. […] En alle mensen zullen 
neerknielen en om zijn handoplegging vragen: zegen mij en maak mij gelukkig, heilige neger 
van Curaçao.”(137-138) De veranderingen die plaats vinden in de raciale en maatschappelijke 
verhoudingen is een onderwerp dat in de Wereldomroepverhalen helemaal niet ter sprake 
kwam. 

Er zijn intensieve contacten tussen de blanke bovenlaag en de zwarte onderlaag. 
Evenals in de Wereldomroepverhalen en in De rots der struikeling is de jaja de veilige zwarte 
moeder (28-32). Ook Kai krijgt sprookjes te horen uit Afrika van een oude visser. (47) En 
verder wemelt het in Een vreemdeling op aarde van de interraciale seksuele contacten. Kai 
concludeert uit dit laatste: “Daarom kan er op het eiland nooit een rassenoorlog ontstaan: de 
blanke man heeft zijn eenzaamheid in de goede zwarte moeder begraven en tussen de blanke 
en de zwarte man staat de goede zwarte moeder van beiden.” (45) Ook deze zin wijst erop dat 
Kai zich bewust is van veranderingen in de sociale orde, anders zou hij nooit denken aan de 
mogelijkheid van een rassenoorlog. 

                                                 
141 Op paranda gaan is aan de boemel gaan. 
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Kai vindt het eiland Curaçao verstikkend. “Alles op het eiland deprimeerde hem: de 
familieleden, die iedere dag het huis in- en uitliepen; het meedogenloze schelle licht […] de 
warme binnenstad met de nauwe straten waarin hij telkens een bekende tegen het lijf liep; het 
samenzijn met zijn vader en moeder aan tafel; de klaarblijkelijke tevredenheid van zijn 
moeder met haar bestaan; zijn baantje, ten slotte, als lokaal-employé bij de Shell…” (48) Het 
is een heel ander beeld van Curaçao dan in de Wereldomroepverhalen.  
 

De eerste Adam 

In De eerste Adam zijn de blanke Curaçaoënaar Adam Polaar en de Franse jezuïet 
pater Bodin elkaars tegenpolen. De pater is gemodelleerd naar de theoloog Pierre Teilhard de 
Chardin die de theorie aanhing dat de mensheid onverslaanbaar vooruit gaat naar God, hoewel 
soms hele divisies in de afgrond vallen. Adam Polaar daarentegen zoekt juist de mensen in de 
afgrond op. In hen ontmoet hij God en daarom helpt hij waar hij kan. Uiteindelijk offert hij 
zichzelf op, want hij wordt gedood.  

In De eerste Adam stelt de Curaçaose ik-verteller die twee keer aan het woord komt, 
dat men elkaar op het kleine eiland “in klieren en nieren” kent. (104) De Curaçaoënaar laat 
zich niets wijsmaken over mensen en hun motieven: “we geloven niet te zeer in de zonde van 
de hoer, noch in de kuisheid van de dame”. (104) De toegeeflijkheid en het aanvaarden van 
situaties zoals ze zijn, die Van Leeuwen in zijn Wereldomroepverhaal constateerde, klinkt 
hier door in de woorden: “we weten dat deze dingen zijn zoals ze zijn, maar onze morele 
verontwaardiging wordt sterk getemperd en gaat ten slotte over in een soort impotente 
kwaadsprekerij door het besef dat mensen mensen zijn.” (105) De kwaadsprekerij wordt geuit 
in een spottende vorm. Als iemand geëerd wordt met een lintje van de koningin heet het: 
“fijne boel, een soort fokpremie voor de meeste buitenechtelijke kinderen; of: je moet 
tegenwoordig in de bak hebben gezeten om in aanmerking te komen.” (105)  

Bij de analyse van de Wereldomroepverhalen heb ik er al op gewezen dat bij dit soort 
spot ook de gedachte een rol speelt dat een ander niet moet denken dat hij meer of beter is. De 
ik-figuur zegt dit met zoveel woorden over mensen die van buiten op het eiland komen en die 
men niet kent. “Zodra iemand voet zet op Curaçao begint het proces van onderzoek en 
uiteindelijk van ontluistering. We willen weten wie iemand is, constateren wat hij doet om 
met voldoening vast te stellen dat hij niet wezenlijk van ons verschilt.” (105-106) Als dat 
eenmaal is vastgesteld, “zijn we zeer tolerant”. (106) 

De ik-figuur geeft een nieuwe reden voor de drang alles over iemand te weten te 
komen om vervolgens tolerant te kunnen zijn: “het maakt ons eigen bestaan wat draaglijker en 
neemt de vrees voor onze eenzaamheid een beetje weg.” Hier is goed te zien dat een facet uit 
de Wereldomroepverhalen terugkomt en een andere betekenisvolle lading krijgt, doordat het 
in een andere context fungeert. Immers sinds Een vreemdeling op aarde speelt de existentiële 
eenzaamheid van de mens een grote rol in het werk van Boeli van Leeuwen, zo ook in De 
eerste Adam. 

De uitzondering op de regel dat Curaçaoënaars alles van elkaar weten, is de 
hoofdfiguur Adam Polaar. Over hem weet men maar heel weinig. Daarom nodigt de elitaire 
sociëteit Club de Gezelligheid Dr. Luis uit, de man die hem wel kent.142 Men hoopt dat zijn 
verhaal de stelling kan bewijzen: “Adam is gelijk aan ieder van ons, om ten slotte de magere 
tevredenheid die daaruit voortvloeit te proeven.” (107) De ik-figuur verkneukelt zich van 
tevoren al over de sessie: “Ah, welk een hoog genot om in half beschonken toestand te praten 
over een ander mens, niet malicieus of giftig, maar wijs, bespiegelend en vergevingsgezind, 
vol begrip voor de zonden die straks meedogenloos zouden worden blootgelegd en in de zon 

                                                 
142 De ik-figuur is er ook; hij doet zich dus kennen als deel van de elite. 



 165

te drogen gehangen.” (109) Het uiteindelijke genot schuilt dus in de mogelijkheid te kunnen 
gaan kwaadspreken ter compensatie van het gevoel dat Adam Polaar een buitenbeentje is. 
  De behoefte meer van Adam Polaar te weten te komen sluit aan bij wat de gouverneur 
in 1873 tegen een zijn voorvaderen zei, toen hij hem de mores op Curaçao uitlegde: “Kijk 
eens Luitenant, op Curaçao kunnen de mensen veel van iemand verdragen, mits hij noch met 
zijn gedragingen te koop loopt, noch er een geheim van maakt.” (59) De leden van Club de 
Gezelligheid vermoedden dat Adam tegen de laatste regel had gezondigd. Het is niet duidelijk 
of daar de tolerantie dan eindigt. Het is wel duidelijk dat de ik-figuur een andere kijk op de 
aard van de Curaçaoënaar heeft dan de auctoriale verteller. Deze kent de Curaçaoënaar een 
zuiver gevoel voor menselijke motieven toe. (64) De leden van de sociëteit hebben dat niet.  

De maatschappelijke en raciale orde wordt niet gekenmerkt door haat, zo stelt de 
auctoriale verteller. Na de afschaffing van de slavernij keerden de vrijgelaten slaven na een 
periode van opgewonden rondtrekken terug naar de plantages. “Er was armoede op de 
plantages, voor de heer zo goed als voor de knecht, maar ook een beslotenheid die weinig 
ruimte liet voor intense haat”. (39) De Afro-Curaçaoënaar en de andere groepen leven niet 
totaal gescheiden, getuige de vele interraciale seksuele relaties. 

Zoals Van Leeuwen in Parijs heimwee kreeg naar Curaçao, toen hij geiten rook, zo 
krijgt Adam Polaar ook in Parijs heimwee naar Curaçao als hij er ergens een Curaçaose wals 
hoort. Hij besluit meteen terug te gaan. (191)  

In De eerste Adam komen twee freaks voor. De eerste is Penelope, “een schrale 
Engelse negerin uit St.-Lucia, een van die koppige slechtgehumeurde bijbelmaniakken, die op 
Curaçao komen werken om op hun eigen eiland niet te verhongeren.” (75) Zij waarschuwt 
voortdurend iedereen voor wolven in schaapskleren: “Them look like angels. Well, them is 
devils! Them take you away from the Lord. Them take your soul.” (75) De tweede is Dr. Luis, 
een voormalig arts die om duistere redenen niet meer mag praktiseren en nu artsenbezoeker is. 
Hij is een belezen man die stijlvol lange redenaties houdt. Hij heeft ook albums met 
pornografische foto’s die hij “met een verschrikkelijke lust en diepe droefheid” bekijkt. (74) 
Zijn lijfspreuk is: ‘Le bon Dieu me pardonnera, s’est son métier.’ Het zinnetje wordt in de 
roman een echt Leidmotief. Dr. Luis speelt de clown, maar in de loop van het verhaal wordt 
Dr. Luis meer dan een freak en wordt hij een variant op de eenvoudige wijze mens.  

Het Curaçaose landschap wordt beschreven via foto’s die pater Bodin bekijkt. Het is 
triest, veeleisend, kaalgebrand en dorstig. Pater Bodin concludeert: “een goed land voor 
sterken en eenzamen; een slecht land voor vluchteling en parasiet.” (86) Hij signaleert ook dat 
de landhuizen vervallen zijn. De handeling en de beschrijvingen concentreren zich op het 
urbane gedeelte van Curaçao. Bij het binnenvaren valt pater Bodin een slordig gerestaureerd 
fort en een lelijk hotel op dat vergeefs probeert te doen alsof het met het fort een geheel is. 
Verder een mooi geel huisje en een prachtig huis in Oudhollandse stijl, een pontonbrug, 
olietanks en fabrieksschoorstenen met rookpluimen. (20) De buitenstaander heeft meteen oog 
voor de slordigheid waarmee men met het verleden omspringt, de mooie resten uit het 
verleden en de industrialisatie. De Curaçaoënaar Adam beleeft iets heel anders als hij het 
eiland binnenvaart. Als hij het eiland ziet, zegt hij ‘Curaçao’, “zoals een man de naam van een 
vrouw kan zeggen waar hij veel van houdt en die hij in lange tijd niet heeft gezien. En toen 
het schip tussen de pastelkleurige huizen de nauwe ingang binnenvoer wierp hij het hoofd in 
de nek, snoof de lucht in en lachte opgewonden en verlegen als een kleine jongen.” (192) 
Door het emotionele zien van het eiland waar hij heimwee naar gekregen had, ziet hij bij zijn 
aankomst alleen het mooie. 

Pater Bodin gaat logeren op Scherpenheuvel, het tehuis van de fraters van Tilburg, 
“een groot en massief gebouw, vierkant en solide als een burcht.” (26) Dit kan binnen de 
roman worden gezien als een typering van de plaats van het katholicisme in de Curaçaose 
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maatschappij: invloedrijk en een vast anker voor velen. En machtig want aan het eind blijkt, 
dat het voorkomt dat er aan geboortebeperking wordt gedaan. 

Het huis van de familie Polaar ligt in Pietermaai, toen nog een deftige buurt. Het heeft 
een grote benedenzaal met vergulde pilaren, een eetkamertje met een beschilderd plafond, een 
zitkamer, een patio, een vestibule met schilderijen en slaapkamers. Niet alles is in even goede 
staat: de spiegels zijn kromgetrokken, de zilverkleurige lijsten bladderen af en de gordijnen 
zijn rafelig. Maar het geheel is groot en weerspiegelt de welstand van de bewoners. Dit huis 
vormt een contrast met dat van de voorouders van Adam in Nederland. De verteller zegt dat 
Adam zijn jeugd niet hoefde door te brengen “in de hel van Moordrecht”, “maar in het 
paradijs van Pietermaai.” (66) De tegenstelling tussen de Nederlandse behuizing en de 
Curaçaose kwam al eerder in het werk van Boeli van Leeuwen voor. 

Nieuw in het oeuvre van Boeli van Leeuwen is dat hij in De eerste Adam voor het 
eerst de behuizing van de armen beschrijft.143 Het contrast is net zo groot als met de hel van 
Moordrecht. Aan het slot gaan Adam en Pater Bodin naar de wijk Fleur de Marie. Ze zien 
verroeste zinken daken, schots en scheef door elkaar gebouwde krotten van platgeslagen 
kerosineblikken, kinderen met opgezwollen buiken door ondervoeding en uitwerpselen en 
etensresten op de grond. Dit beeld vormt niet alleen een schril contrast met het huis van Adam 
Polaar, maar ook met het beeld van een eiland dat door de olie welvarend was geworden, een 
beeld dat Van Leeuwen eerder van Curaçao gaf. Dit komt door de probleemstelling in de 
roman. Aan de ene kant is er de theorie van Pater Bodin die de collectiviteit benadrukt: de 
mensheid als geheel beklimt als een leger een berg en komt zo dichterbij God met achterlating 
van verlorenen in een ravijn. Aan de andere kant is er de praktijk van Adam Polaar die juist 
naar de verlorenen wordt toegezogen. Hij zegt dan ook: “Ik ben gedoemd om de hoofden van 
stervende mensen in de ravijnen vast te houden, machteloos om te helpen, maar niet in staat 
los te laten.” (217) 

Om deze probleemstelling te concretiseren is het noodzakelijk de mensen in het ravijn 
om wie Adam zich bekommert, te laten zien. De vrouw die hij probeert te helpen is 21 jaar, 
achterlijk en ze heeft vijf kinderen van vijf verschuillende vaders. “Ze woont in een krot 
waarin een varken zou wegkwijnen. […] En zij is geen uitzondering: er zijn honderden van 
dergelijke vrouwen op Curaçao. Honderden. En geen mens die ze helpen kan. Wij laten 
duizenden kinderen eenvoudigweg onder onze ogen creperen, zonder een vinger uit te 
steken.” (220) De armoede komt blijkens dit citaat dus niet alleen in beeld vanwege de 
probleemstelling van de roman. Dan was het genoeg geweest zich tot de ene vrouw te 
beperken. Uit het feit dat het om duizenden kinderen gaat die door niemand geholpen worden 
blijkt maatschappijkritiek. Direct na dit fragment geeft Adam Polaar dan ook de katholieke 
kerk en de politiek de schuld van de erbarmelijke omstandigheden waarin zoveel kinderen 
leven. De eerste zegt dat er geschreven zou staan: gaat heen en vermenigvuldigt u en de 
tweede zegt: we leven op een katholiek eiland, ik kan de kerk niet tegenspreken. 
 
Schilden van leem 

Dianklo Devereau keert zich in Schilden van leem na 25 jaar ambtenarij abrupt van het 
establishment af en wordt pro Deo-advocaat voor de armen. Hij verdeelt zijn tijd tussen twee 
huizen: ’s nachts is hij in het huis dat hij erfde van zijn vader, waar het verleden van het 
eiland en zijn eigen verleden hem benauwt. Overdag is hij in een vervallen huis aan zee, 
bewoond door ogenschijnlijk gestoorde mensen, maar door hen en door een visioen waarin 
Christus verschijnt wordt hem duidelijk dat in werkelijkheid de maatschappelijke orde 
gestoord is. Na een natuurramp op het eiland Santa Marta doet de politiek een beroep op hem 

                                                 
143 In het eerdere werk was wel sprake van hutjes aan de voet van de landhuizen, maar daar werd nergens de 
indruk van armoedige omstandigheden opgeroepen. Kinderen van de blanke protestanten gingen op de stoepjes 
voor die hutten zitten luisteren naar verhalen. Het verschil landhuis-hutjes duidde meer een sociaal verschil aan. 
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om hulpgoederen te brengen. De tocht loopt rampzalig af. De roman maakt duidelijk dat God 
de armen beschermt met schilden van leem. 

In Schilden van leem komt de aard van de Curaçaoënaar nauwelijks ter sprake. Spot en 
tolerantie komen een keertje voor. Als de ik-figuur zich als advocaat laat inschrijven wordt hij 
door iedereen “met ingehouden vermaak en weerstrevende tolerantie behandeld.” (58) Men 
gelooft er niets van dat hij als advocaat zal slagen. 

Kwaadsprekende dames komen in de roman voor. Mar Devereau gaat in de namiddag 
steeds op bezoek bij “deftige dames in vervallen huizen, die ceremonieel als Japanners thee 
schenken en kwaadspreken in milde bewoordingen.” (29) Zonder twijfel zijn dit ook de 
blanke protestanten, want Mar houdt zich keurig aan de spelregels op Curaçao die 
voorschreven dat je met soortgenoten omgaat. Het wordt niet duidelijk wat de dames met hun 
kwaadspreken willen compenseren. Wel wordt hier in het voorbijgaan via de vervallen staat 
van de huizen gerefereerd aan de neergang van de blanke bovenlaag. 
  De passage over de theedrinkende dames is niet de enige waarin het verval voorkomt. 
Meestal vindt dit zijn uitdrukking in de beschrijving van huizen. De ik-figuur beschrijft de 
statige wijk Scharloo als een voorstad van Warschau na het grote bombardement. “Statige 
herenhuizen zijn door weer en wind en de aanhangers van Ras Tafari in troosteloze ruïnes 
veranderd.” (55)  

De twee huizen van Dianklo Devereau krijgen een zware symbolische lading. In het 
ene is hij ’s nachts, het is het huis van zijn ouders, een hoog huis aan het Julianaplein. Hij 
noemt dit “het verblijf van de duisternis”. Hij kan er niet slapen, “want de nachten op Curaçao 
zijn altijd geladen met angst.” (44) Hij zegt dat hij moet leven in de nacht en dat niets wat er 
in de nacht geschiedt het licht van de dag verdraagt. Deze zin is vooral figuurlijk bedoeld, 
want in de nacht bespringt het verleden hem. Zijn vader verschijnt hem met zijn eindeloze 
stroom catechismus-achtige vragen over het leven, die Dianklo kwelden, omdat ze in schril 
contrast staan met het grote geheim, dat zijn vader hem heeft verwekt bij Amanda, de 
dienstmeid. Na zijn geboorte werd gedaan of hij het kind van de vrouw van zijn vader was, 
die steeds om deze reden wordt aangeduid met “de legitieme”. Hij droomt er over zijn echte 
moeder, die aan de familie cadeau is gedaan als kind, “zoals men een hond uit een nest aan 
een dierenvriend schenkt.” (45) Amanda werd gedwongen zich bij deze constructie neer te 
leggen, hoewel ze zich daartegen probeerde te verzetten en Dianklo als haar kind 
geregistreerd wilde zien. Ook hoort hij alleen in de nacht de verbijsterde rede van Tula, die de 
slavenopstand in 1795 leidde: “O Goddelijke Majesteit! O Suijverste Geest! Is ‘t dan Uwen 
wil dat wij zo mishandelt worden?” (16) Het slavernijverleden en de familiegeschiedenis 
komen ’s nachts bij Dianklo op als zaken waarmee niet in het reine te komen valt. Het huis 
van de duisternis staat symbolisch voor het verleden. 

Overdag lijken de vragen die hem ’s nachts bestormen een onwezenlijke abstractie, 
“want dan word ik geconfronteerd met een dwaas decor voor mijn absurd en doelloos 
handelen“. (16) Hij is dan in zijn woning van het licht, “een verweerd en afgebladderd huis, 
dat gestadig wordt gesloopt door de elementen van de natuur.” (37) Het huis biedt opvang aan 
een verzameling freaks: een Colombiaanse hoer, een Canadese piloot die plotseling werd 
overvallen door vliegangst, twee homofiele kloosterlingen uit Peru, de Fries Jacob die 
Boeddhist is en een neger met een muts die voortdurend samenspraken met zichzelf houdt. 
Het huis biedt “enige troost en beschutting aan de ontwortelden, de verworpenen, de 
boodschappers.” (40) In dit vervallen huisje verschijnt Jezus, de Messias aan Dianklo. “En 
voor het eerst in mijn leven wist ik wat volmaakte rust in een absolute tijd en ruimte 
betekende, want alles werd mij opeens volstrekt duidelijk: de verhalen der gestoorden en de 
angsten der verslaafden, de verschrikking van de armoe en het ongeluk van het bezit. Ik zag 
de realiteit van alle verhoudingen op aarde en begreep dat de maatschappelijke orde in 
werkelijkheid een grote stoornis is. Alles is zinloos, toneel, alles maskerade.” (51) In die 
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ontmoeting wist Dianklo wie hij was en hij wist ook dat hij daarna nooit meer gelukkig zou 
zijn, want Jezus zou hem weer verlaten.  

Het is niet zonder betekenis dat Jezus hem verschijnt temidden van de verworpenen 
der aarde. In De eerste Adam ontmoette Adam Polaar God in de mensen die in nood waren. 
Een stap verder is Dianklo aan wie de Messias verschijnt temidden van gestoorden, die niet 
meer als gestoorden worden gezien, maar de maatschappelijke orde is de echte gestoorde. Als 
het visioen over is, eindigt de passage dan ook met de constatering: “alle mensen en dingen 
werden weer gevuld met de valse inhoud van hun fictief bestaan.” (52) Wat de maatschappij 
als echt en waardevol ziet, ziet Dianklo als vals en onwerkelijk. 

In de passages over het huis van de duisternis en de woning van het licht zijn een 
aantal elementen met elkaar vervlochten uit de Wereldomroepverhalen en de eerdere romans 
die wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden. Daar is allereerst de geschiedenis van de 
blanke protestanten en hun relatie met de Afro-Curaçaoënaars zoals blijkt uit het verhaal over 
Tula. Ook de achteruitgang van de sociale betekenis van deze groep wordt duidelijk in de 
beschrijving van de vader en het huis. Dan is er de tolerantie die leidt tot het accepteren van 
freaks en achterklap. Vervolgens de behoefte aan een metafysische werkelijkheid die inzicht 
geeft in de werkelijke verhoudingen, zoals blijkt uit de verschijning van de Messias. Tenslotte 
blijkt de passage maatschappijkritisch te zijn, wat kunst behoort te zijn.  

Eindigde de passage over de twee huizen van Dianklo met de constatering dat mensen 
en dingen gevuld zijn met de valse inhoud van een fictief bestaan, het verhaal van Dianklo 
schakelt hierna over naar de beschrijving van de ‘seperate reality’ van de armen. “In deze 
realiteit is alles hard, acuut en onverbiddelijk.” (55) De armen, zo blijkt, leven niet in een 
fictief bestaan. De beschrijving is, zoals Dianklo aankondigde hard en onverbiddelijk. De 
arme moet verdragen, hij is altijd duur uit, hij springt roekeloos om met zijn schamel bezit, hij 
loopt alle feesten af, stinkt en is intolerant. “Hun grote ondeugd, hun misdaad is de armoe zelf 
en zij gedragen zich bij voorbaat als schuldigen en reeds veroordeelden.” (60) Dianklo zegt: 
“De armen worden door God beschermd met ‘schilden van leem’. Ze dobberen als wrakhout 
op het water. En ik ben de drenkeling die zich aan ze vastklampt, Dat ik het hoofd boven 
water kan houden, is te danken aan het mysterie van onze relatie.” (66) Niet Dianklo verrijkt 
het bestaan van de armen, de verworpenen, verdwaalden en gestoorden, maar zij het zijne. Ze 
geven doel en zin aan zijn bestaan. Dat blijkt het duidelijkst uit alle moeite die hij doet om de 
hulpmissie naar Santa Maria te laten slagen. 

Dianklo noemde de maatschappelijk orde een grote stoornis. Elders heeft hij het over 
“de zwijnerij die establishment heet”. (124) De kritiek op de gevestigde orde is niet mals. Het 
duidelijkst en het scherpst komt deze naar voren in de “notulen” van de eilandsraad die 
debatteert over de vraag of Dianklo naar Santa Marta gestuurd zal worden met hulpgoederen 
voor de aardbeving. De politici gaat het alleen om partijpolitieke belangen. De partij die niets 
van links moet hebben, noemt de aardbeving communistisch. De politici zijn meer bezig met 
elkaar een hak te zetten dan met het onderwerp. Hun taalgebruik typeert haarscherp hun 
ontwikkelingsniveau: “Okay, ik buig het hoofd in de nek voor overmacht.” (111) Het is een 
geslaagde satire van een vergadering van een politiek bestuursorgaan, juist omdat de notulen 
een hoog waarschijnlijkheidsgehalte hebben.144 Dit is een groot verschil met de satire die Van 
Leeuwen bedreef in het Wereldomroepverhaal over de voetbalwedstrijd Nederland – 
Nederlandse Antillen. De humor die Van Leeuwen politici toeschreef in zijn verhaal over de 
aard van de Curaçaoënaar, komt hier niet voor, de humor komt van de schrijver.  

Curaçao wordt in Schilden van leem als een verstikkend eiland afgeschilderd. Dianklo 
zegt: “Ik leef mijn laatste jaren op deze rots in het volle besef dat kleine eilanden grote 

                                                 
144 Er valt inderdaad veel te gniffelen bij vergaderingen van volksvertegenwoordigingen op de Caribische 
eilanden. Zo hoorde ik op Aruba bij de installatie van de Staten de eed afleggen: “Zo waarlijk helpe God mij, 
allemachtig!”  
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gevangenissen zijn.” (48) En: “Er is geen ruimte meer. De Curaçaose ruimte waarin iets te 
verhapstukken viel”. (62) Het leidt tot een toneelspel. Als Dianklo’s vrouw Marjolein er 
eindelijk achter komt dat de legitieme niet zijn moeder is, maar dat de meid Amanda dit is, 
zegt ze: ”En toen ik eindelijk achter de waarheid kwam, kon ik niet anders doen dan haar ook 
verdoezelen en het spel meespelen. Ik was intussen ook een participant geworden, één van de 
medespelers.” (99) Ook Dianklo heeft vijfentwintig jaar lang als ambtenaar het spel 
meegespeeld. (124-125)  
 

Het teken van Jona 

De ik-figuur in Het teken van Jona hoopt zijn hele leven al het teken van Jona te 
krijgen, dat symbool staat voor het bestaan van God. Als hij op Curaçao het slachtoffer van 
een steekpartij verzorgt, neemt deze hem als dank mee naar zijn landgoed in Bilboa. Deze 
Juan Carlos de Altamarino verzamelt er afwijkende mensen om zich heen: een nazi, een 
guerrillaleider, een man die denkt de reïncarnatie van Tolstoi te zijn en een Amerikaanse 
heilige, omdat hij het menselijk gedrag wil bestuderen. Zijn levenspartner is Laila, de 
verpersoonlijking van het kwaad. Zij had jarenlang op walvissen gejaagd, dieren die in de 
roman de verpersoonlijking van het goddelijke worden. Zij probeert de ik-figuur te verleiden, 
maar dankzij een visioen van walvissen weet hij nog net om hulp te roepen. Terug op Curaçao 
krijgt hij in een droom het teken van Jona, waardoor hij komt tot de erkenning dat God bestaat 
en dat het leven niet met de dood is afgelopen.   

Het begin van zijn laatste roman Het teken van Jona bevat een aantal elementen die 
een rol speelden in de Wereldomroepverhalen van Boeli van Leeuwen. De ik-figuur is een 
intellectueel die in Nederland heeft gestudeerd en die door de Curaçaoënaars spottend 
professor wordt genoemd, want: “Er is bij ons een volslagen gemis aan vertrouwen in de 
intellectueel; zijn uitspraken zijn bij voorbaat suspect. Kennis, in Holland opgedaan, is 
kortweg ‘ko’i sabí’, id est quasi-wijsheid, dan wel bullshit.” (11)  

Toch vragen de mensen deze professor van alles, omdat men denkt dat hij zaken van 
belang behoort te weten. Maar men doet dit niet om kennis te verkrijgen, maar omdat men in 
de geest een “barok paleisje” op wil bouwen, dat steunt “op de wervelende kolommen der 
verbeelding.” (11) Dit is een nieuw aspect aan de spot met de intellectueel: men gaat met 
delen van zijn kennis aan de haal en bouwt daar een heel eigen verhaal omheen. De 
verbeelding is aan de macht, niet de kennis.  

Ook in Het teken van Jona heeft de spot met de intellectueel te maken met de 
compensatie die een onderliggende partij zoekt: “Wee de schrijver die de artiest gaat 
uithangen, of de academicus die ook maar een spoor van arrogantie toont. Nan kabes a susha! 
[Hun hoofd is bevuild!] ” (11) Net zoals in de Wereldomroepverhalen is de spot met de 
universitaire kennis een tegenstelling tot het respect dat men heeft “voor mensen wier 
achterwerk nimmer een collegebank heeft beroerd: Johan Rib, de wijze timmerman, of 
Antoine Maduro, de talenkenner.” (11) 

De waardering voor fantasten komt in de roman ook voor. Koen, de Nederlandse 
fantast met plannen voor zaken die nooit doorgaan, heeft zijn Curaçaose pendant in “de 
permanente industrieel, die op gezette tijden een nieuw project entameert: een 
kreeftenkwekerij, een pindakaasfabriek, een purgeermiddelenraffinaderij, een tijdschrift voor 
astrologen. De projecten mislukken steevast, zonder ook maar iets van zijn enthousiasme weg 
te nemen.” (15)  

De ik-figuur bezit zelf de eigenschappen toegeeflijkheid en het aanvaarden van een 
situatie zoals ze is uit het Wereldomroepverhaal ‘Curaçaose tolerantie’. Dit blijkt als hij 
terugblikt op de tijd dat hij een soort toeziener was in een tehuis voor clochards. Hij deed dit 
niet om hen te veranderen: “Zuip je maar dood, dacht ik altijd, maar dan tenminste niet tussen 
hondendrollen”. (82) Hij beleeft ook plezier aan een bizarre redenatie. Zo vertelt hij met 
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smaak dat hij ooit een Chinees verdedigde tegen een klacht dat deze een eend had misbruikt. 
Eerst stelt hij vast dat de klacht afkomstig was van de dierenbescherming en dus meer 
betrekking had op “mishandeling dan sodomie met de betrokken eend”. Dan komt het 
verweer van de Chinees tegen de rechter: “Mi no fuckie ducky, me make him flappy wingy, 
to cooly body.” (202) 

Een voorbeeld dat iemand zich gewonnen geeft door een humorvol antwoord, komt 
voor in het verhaal van de dronken zwerver Kelly. Hij vertelt dat hij op een ochtend in een 
tuin wakker werd, terwijl er een grote boxer op zijn borst zat. Als de Nederlandse mevrouw 
van het huis hem met een dure stem vraagt, wat hij daar doet, vertelt hij dat hij gisteravond 
het gevoel had dat het beest een voorwerp zocht om op te zitten. Hij ging dus in de tuin liggen 
“en ik heb het goed aangevoeld, want uw hond ging direct op mijn borst zitten, hij was moe 
denk ik.” (89) De vrouw moet om zijn verhaal lachen en biedt hem koffie aan. 

De tolerantie van de Curaçaoënaar blijkt uit het slot van de roman als de ik-figuur 
geen proces-verbaal krijgt wegens openbare dronkenschap, verzet tegen de politie en 
schending van de openbare eerbaarheid. En vooral uit zijn zoektocht naar zijn auto die op zijn 
vrijlating volgt. Hij laat dan in een winkel luid muziek spelen, geeft over, praat onzin tegen 
een koffieverkoper, maar niemand treedt tegen hem op. (204-210) 

De ik-figuur was jarenlang eilandsecretaris, maar de wereld van het bestuurskantoor 
noemt hij “een bizarre schijnwereld”, zodat hij het een mirakel vindt dat hij na zoveel jaar 
daar gewerkt te hebben toch nog in staat is over straat te huppelen in kapotte tennisschoenen, 
met andere woorden deel te nemen aan het gewone leven. (211) Als hij de politiek bespreekt 
met een vriend is de conclusie steevast: “wat een geile rotzooi, hoe komen we aan die troep 
goddeloze bavianen!” (14) 

Volgens de ik-figuur is Curaçao een rijk eiland, omdat Curaçaose vrouwen niet naar 
het buitenland hoeven te gaan als prostituee, terwijl er wel veel vrouwen uit andere landen als 
hoer naar Curaçao komen: “we hebben geen hoerenkolonies in de omliggende republieken en 
op de Caribische eilanden. Bij ons lijkt het daarentegen op de United Nations.” (41) 145 
Tegelijkertijd maakt de beschrijving van de clochards duidelijk dat de genoemde rijkdom 
relatief is.  

De andere ik-figuur Juan Carlos heeft het over de conquistadores. Anders dan in het 
Wereldomroepverhaal waarin Van Leeuwen stelde dat zij op zoek waren naar het verloren 
paradijs, vindt Juan Carlos dat de eeuwenlange overheersing door de Moren ook een rol 
speelde bij hun motieven op zoek te gaan naar Indië, naast de verbreiding van het christendom 
en de zucht naar goud.  

De smaak voor het absurde en het fantastische uit Van Leeuwen via Juan Carlos die er 
een reeks Zuid-Amerikaanse voorbeelden van geeft: een mysticus die acht jaar lang serieus in 
Mexico zocht naar de bron van de eeuwige jeugd, een spoorlijn in Panama waar de rails van 
goud moesten worden omdat ijzererts er schaars was, een Mexicaanse dictator die in een 
pompeuze begrafenis zijn rechterbeen liet begraven, een Ecuadoriaanse dictator die zijn eigen 
lijk liet opbaren en vastgebonden op zijn troon zelf de condoleances in ontvangst nam, een 
generaal die alle lampen in zijn land met rood papier liet omwikkelen om een epidemie van 
rode hond te voorkomen en Papa Doc die alle zwarte honden liet afmaken om een vloek af te 
wenden. Juan Carlos concludeert: “En alles is nog steeds mogelijk, er komt geen einde aan de 
bizarre visoenen en fantastische verhalen.” (56-58) 
 

Geniale anarchie 

Sommige eigenschappen die Van Leeuwen de Curaçaoënaar toedichtte, komen in de 
columns van Geniale anarchie terug. De toegeeflijkheid blijkt uit het verhaal ‘Een geordende 
                                                 
145 De ik-figuur noemt hier Nederland niet. Daar heeft bijvoorbeeld de Curaçaose hoer Pietje Bell met wie hij 
door de stad rijdt vier jaar op de Walletjes gewerkt. (43-44) 
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wereld’ waarin Yati te oud werd om auto’s te wassen op het bestuurskantoor en dan tot 
boombewaarder wordt benoemd, zodat hij nog een klein inkomen heeft. De gevatheid uit de 
Wereldomroepverhalen komt terug in ‘M’n houten been’. Als mensen een smoesje nodig 
hebben, “dan is het zaak om razendsnel een magisch weefsel van verdichtselen te spinnen, dat 
als een net over de tegenpartij uitgeworpen kan worden.” (78) Er is waardering voor, want de 
Curaçaoënaar beschouwt dit als “een nobele onderneming, die tot de Schone Kunsten 
gerekend dient te worden.” (79)146 

Er komen verschillende fantasten voor in Geniale anarchie. Onkel Patrice heeft 
vroeger een drukkerijtje ontworpen en er patent op aangevraagd. (23) Deze Onkel Patrice 
maakt overigens gebruik van de toegeeflijkheid van de Curaçaoënaar door een 
tandartsenpraktijk uit te oefenen zonder dat iemand hem naar papieren vraagt. 
‘Ondermijnende ideeën’ voert een aantal mensen op met fantasierijke plannen die Curaçao uit 
het slop moeten halen. Die plannen beslaan een wijd terrein: van het tatoeëren van de slogan 
‘Welcome to Sunny Curaçao’ op de flanken van alle geiten, via het exploiteren van een 
drijvend vijf sterren bordeel, tot het oprichten van een nep-communistische partij om zo geld 
uit de zakken van de Verenigde Staten te kloppen voor haar bestrijding. Van Leeuwen schrijft 
dit voorstel toe aan een afdelingsleider van een politieke partij, maar ik acht het niet uit te 
sluiten dat hij het zelf heeft bedacht als voorbeeld van een fantasierijk plan. Hij zegt niet voor 
niets dat hij het voorstel magistraal van eenvoud vindt. (126) 

Een humorvolle politicus komt voor in ‘De Homo Piskeira’. Het is De Leon die, zo 
blijkt uit zijn speech, van zijn kennis handig gebruik maakt om Piskeira, zijn rivaal bij de 
verkiezingen, zwart te maken bij de kiezers. Piskeira is getrouwd en heeft zes kinderen, maar 
De Leon zegt dat hij over hem dingen aan het licht zal brengen die mensen moeten weten 
voor ze op hem gaan stemmen. Meneer Piskeira is een homo. “En ik ga nog verder: hij is niet 
alleen een homo, hij is zelfs een homo sapiens. […] Hij heeft er niet genoeg aan een homo 
sapiens te zijn, nee, hij is ook nog eens een keer een heteroseksuele homo sapiens.” (12-13) 
De Leon zet Piskeira schaakmat, want hij kan er natuurlijk niets tegenin brengen, maar er is 
een verschil met de manier waarop de politicus uit de Wereldomroepverhalen dat deed. Hier 
speculeert de politicus op de onwetendheid van zijn toehoorders. In wezen vindt hij zijn 
kiezers dom.147 

Waardeerde Van Leeuwen in zijn Wereldomroepverhalen nog het individualisme van 
de Curaçaoënaar, in Geniale anarchie is dat minder het geval. Mensen doen alleen iets als ze 
daar zin in hebben. “We zijn een volk van ongedisciplineerde, inventieve, natuurlijk begaafde 
mensen, die op geen enkele manier gebundeld kunnen worden tot een regiment. All chiefs, no 
Indians.” (71) Het leidt tot een chaos bij het bezoek van de Venezolaanse president in ‘Insult 
to injury’. Het leidt er ook toe dat het eiland naar ‘De rand van de afgrond’ wordt gedreven. 
Van Leeuwen constateert in deze column met verbijstering dat “we” in slechts enkele 
decennia Curaçao “grondig naar z’n moer geholpen” hebben. “Onze mentaliteit is verziekt, 
onze normen liggen in het slijk. Wij wijten onze ellende steevast aan het misbruik van drugs, 
maar dit misbruik is het gevolg en niet de oorzaak van sociale misstanden.” (175) De 
Curaçaoënaars moeten de waarheid onder ogen zien: 25% werkloosheid, 50% 

                                                 
146 Het is een ironische constatering die Van Leeuwen hier en elders in Geniale anarchie doet. Het sterk 
ironiserende karakter van de bundel doet wellicht soms de vraag rijzen welke positie Van Leeuwen nu feitelijk 
inneemt. Die is hybride. Enerzijds stelt hij de misstanden aan de kaak en anderzijds heeft hij plezier in de 
absurdistische trekjes van de maatschappij en de inventiviteit van het individu. Het is de merkwaardige 
mengeling van mondiale normen en waardering voor het eigene. Beide polen kwamen separaat voor in de 
Wereldomroepverhalen: de mondiale normen in de bijdrage over Antilliaanse studenten in Nederland die zich 
opsluiten in eigen kring en zich afsluiten voor mondiale invloeden en de waardering voor het eigene in het stuk 
over de aard van de Curaçaoënaar en de waardering voor de spinverhalen in andere verhalen. 
147 Hoogstwaarschijnlijk is De Leon een vilein alter ego van Van Leeuwen. De naam De Leon suggereert dit. Het 
is Spaans voor Van Leeuwen. 
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jeugdwerkloosheid, 50% van de kinderen wordt buitenechtelijk geboren, 24.000 mensen 
wonen in miserabele omstandigheden.  

De politici komen er niet best vanaf in Geniale anarchie, maar zij zijn er volgens Van 
Leeuwen niet de oorzaak van dat het niet goed gaat met Curaçao. Het volk kiest zelf en krijgt 
de regering die het verdient, zo betoogt hij in ‘Koekjes van eigen deeg’. “Het gaat slecht met 
Curaçao omdat het slecht gaat met een ieder van ons: de gemeenschap verloedert in al zijn 
leden.” (50) 

In de Wereldomroepverhalen stelde Van Leeuwen nog dat men op Curaçao niet ten 
onder kan gaan. Dat beeld rijst niet meer op voor het individu in Geniale anarchie. Maar hij 
stelt wel met zoveel woorden dat de Curaçaose maatschappij niet ten onder gaat, want die 
uitleg krijgt de titel van de betreffende column: ‘Permanent naar de bliksem!’ Daarin vertelt 
Van Leeuwen dat hij zolang als hij zich kan herinneren de jammerklacht hoorde dat Curaçao 
het volgend jaar de eindjes echt niet meer aan elkaar kan knopen. En toch: “Curaçao is 
permanent bezig naar de bliksem te gaan; maar Suriname is tatsächlich naar de bliksem 
gegaan, dat is het verschil!” Van Leeuwen concludeert: Niemand kan verklaren hoe wij een 
dergelijke incompetentie en slabakkerij overleven. Het geheim van Curaçao is 
ondoorgrondelijk.”(46)  

Ook in Geniale anarchie komt een jaja voor. Van Leeuwen zegt niet veel over haar, ze 
is in feite alleen interessant omdat ze bij mijn weten de enige jaja in de literatuur is die 
negatief wordt afgebeeld. Als hij verplicht de wittebroodsweken op een plantage doorbrengt, 
gaat de oude jaja van zijn bruid mee: “een heks die mij onafgebroken grimmig gadesloeg 
alsof ik een van de Sabijnse maagden had geroofd. Het was iedere avond weer een opluchting 
wanneer ze de pot de chambre naast het bed van mijn vrouw had gedeponeerd en zich 
mokkend terug had getrokken.” (22) 148 
 
De Nederlander en Nederland (2) 

De rots der struikeling 

Twee Nederlanders in Nederland spelen een rol in De rots der struikeling. De eerste is 
Bloemhof, bij wie Eddy Lejeune in huis komt. Hij is “de stugge Noorderling die, doortrokken 
van de sombere leer van Calvijn, de wereld zonder een grein optimisme bekijkt; karig aan 
woorden, streng en hard jegens zijn gezin en zonder de minste speelsheid in zijn karakter.” 
(24) Maar hij heeft plichtsbesef, doet alles voor zijn kinderen, gaat met hen kamperen, ook al 
houdt hij er niet van. Eddy bewondert hem vanwege zijn consequente levenshouding. Net als 
in de Wereldomroepverhalen wordt de noorderling getypeerd als calvinist die karig met 
woorden is.  

Een flink aantal elementen uit de gymnasiumtijd van Van Leeuwen, zoals hij deze 
beschreef in zijn Wereldomroepverhalen komt terug in Lejeune’s beschrijving van de leraar 
klassieke talen Kruisinga, “een van die gefrustreerde romantici, die zo vaak te vinden zijn in 
de nevelen van Noord-Europa.” (97-98) Kruisinga is een epische verdichting van de leraar 
klassieke talen en de invaller Frans. Net als de laatste heeft hij haarschilfers op zijn schouders 
en wordt hij zijn vriend; net als de leraar klassieke talen weet hij boeiend te vertellen. (98) 
Lejeune werd onder zijn invloed tijdelijk een aanhanger van Nietzsche en Darwin, net zoals 
Van Leeuwen hen ook korte tijd bewonderde en er later afstand van nam. Kruisinga’s 
opvattingen noemt Eddy Lejeune samen met het protestantisme van de blanke Curaçaose 
groep en het calvinisme: “meningen zonder gezag”. (105) 

                                                 
148 Deze jaja keert terug in ‘Wie zegt gij dat ik ben?’ in de bundel De taal van de aarde. Daar wordt ze als volgt 
beschreven: “In het kamertje ernaast [naast de slaapkamer van het bruidspaar] sliep, op een matje, haar oude jaja: 
een tandeloze en kribbige Cerberus die haar [zijn vrouw], reeds vergeefs, voor mijn wellust moest behoeden.” 
(69) 
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Vond Lejeune Bloemhof sympathiek, Kruisinga met terugwerkende kracht 
gefrustreerd, de artistieke scene van Amsterdam vindt hij onecht. Hij ziet hen op het 
Leidseplein: “Ik zit op de grond en luister naar het onzinnige geklets; ik kijk naar de 
volksjongens met hun baarden en Franse meningen en zie het Nederlandse boerenbloed onder 
hun bleke kaken ruisen. De meisjes zijn te fors voor hun zwarte broeken, hun heupen zijn niet 
in overeenstemming met de Sartriaanse filosofie.” (39)  

Lejeune’s aankomst in Nederland vertoont grote overeenkomst met de beschrijving 
van Van Leeuwens aankomsten in zijn Wereldomroepverhalen. Ook Eddy beschrijft twee 
aankomsten. De eerste keer was hij ouder dan Van Leeuwen destijds, want hij kwam na de 
dood van zijn vader, die stierf toen hij vijftien was. “Eddy zag uit de mist een lage, stille kust 
opdoemen; krijsende meeuwen begeleidden het schip en een vochtige kou drong hem door 
merg en been.” (22) 

De laatste bootreis die Eddy Lejeune naar Europa maakt, gaat hij ook met een Franse 
boot naar Antwerpen. “We varen de Schelde op – aan weerszijden een streep aarde, 
kunstmatig en beheerst, door mensenhanden in stil water gelegd, onttrokken aan de elementen 
van de natuur. Dwars op de oevers lopen zilveren sloten, op mathematische afstanden van 
elkaar getrokken langs een denkbeeldige liniaal.” (33) Ook de vergelijking van hijskranen met 
giraffen komt terug: “In de verte verschijnen hijskranen, elegant in de nek geknakt als 
giraffen, die langs lage struiken grazen.” (34) Bij de Wereldomroep heette het: “Hijskranen 
met de elegante knak in de constructie zoals men die ziet in de nek van een giraffe, stonden 
tegen de lucht.” 

De beschrijving van het huis van Bloemhof vertoont grote overeenkomst met het 
benauwde pension waar hij het in ‘Aankomst in Nederland’ over had: “Het huis van de 
familie Bloemhof werd als een kooi over Eddy heen geklapt; de eerste weken struikelde hij 
voortdurend over tafeltjes met gehaakte kleedjes erop, gooide stenen hondjes van de 
schoorsteenmantel en brak de staande lamp tussen de sofa en de grote leesstoel van Pa 
Bloemhof.” (23) 

Ook Eddy Lejeune vindt Amsterdam bijzonder. In ‘Aankomst in Nederland’ stond: 
“Men spreekt over Amsterdam als over een geliefde, een geliefde die blind maakt voor de 
schoonheid van anderen.” Dat wordt nu: “Ik hou van Amsterdam zoals men van een vrouw 
kan houden: ik weet dat er schonere moeten bestaan, maar van deze ene hou ik.”(38)  
 

Een vreemdeling op aarde 

De Nederlanders worden in Een vreemdeling op aarde niet erg flatteus afgeschilderd. 
Leraren blijken bekrompen van geest, want ze vinden Kai op een vage manier verdacht, 
omdat hij uit de tropen komt, zodat ze nooit precies wisten wat ze aan hem hadden. De 
klasgenoten hebben een “kaas- en botermentaliteit”. (34) Kai’s moeder kwijnt weg omdat ze 
geen contact kan krijgen. Nederlandse mannen missen ook de flirtende mentaliteit van de 
Curaçaose man: “ze kon maar niet wennen aan de onverschilligheid van de Nederlandse man 
ten aanzien van de vrouw.” (34) Het dienstmeisje stinkt onverdraaglijk naar zweet, de 
groenteboer is bonkig en de bakker maakt onbegrijpelijke grapjes. Het is in een notendop een 
rijtje vooroordelen over Hollanders: ze zijn bekrompen, wassen zich niet, zijn lelijk en denken 
dat ze leuk zijn. 

Als zijn moeder teruggaat naar Curaçao, komt Kai in de kost bij de heer Verdenius, 
een NSB-er. Kai, die een negerin als betovergrootmoeder en een Indiaanse als 
overgrootmoeder heeft, verfoeit zijn rassentheorie die de verteller foktheorie noemt en wordt 
benauwd van het zwarte uniform dat Verdenius ’s zaterdags aantrekt “met padvinderachtige 
geestdrift”. (37) 

In Amsterdam brengt Kai zijn tijd door in cafés waar veel artiesten komen. De 
verteller geeft een vernietigende beschrijving van dit wereldje: “In De Kelder hingen de 
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kunstenaars die naam hadden gemaakt maar nog niets van betekenis hadden gepresteerd”. 
(52) Zij vonden de jongeren die er ook zijn, snotapen die het vak nog niet verstonden, terwijl 
dezen een tikje neerbuigend deden tegen de ouderen die zij op hun retour vonden. In 
Esplanade zaten de kunstenaars die in de mode waren en geld verdienden, omringd door “de 
bewoners van de grensgebieden van de cultuur” zoals journalisten, toneelspelers en 
bloemlezingsamenstellers. Ook waren daar de nymfomanen, overspelige huisvrouwen, 
beginnende prostituees en wilde meisjes van de HBS. In de lounge zaten de werkelijk 
gerenommeerde artiesten en cultuurbedrijvers, zoals professor Knetelberg die “zijn cerebrale 
diarree” uitstort. Dat Knetelberg “steeds meer begon te liegen over zijn dertiende-eeuwse 
dichters en vroeg-renaissancistische schilders, deed aan zijn reputatie geen afbreuk.” (55)149 

Wat Kai stoort is de onechtheid van de artiestenwereld: je kan er naam hebben en nog 
niets hebben gepresteerd, je kan in de mode zijn en geld verdienen, maar je eruditie liegen. 
Hij vindt dat het artiestenmilieu zich kenmerkt door “de proletige houding van de artiesten”, 
die zich uit in een vies en stinkend uiterlijk en een bewust aangeleerde platte spraak. (56) Ook 
onecht is het spugen op de ‘boersjwasie’, omdat ze “de meest conformistische mensen [zijn] 
die men zich in kan denken”. (56) Het milieu kenmerkt zich door conformisme, want er wordt 
nauwkeurig voorgeschreven hoe je gekleed moet gaan en wat mooi gevonden moet worden. 
Kai noemt dit “de junglewetten van het Leidseplein”. (56)150 We kunnen rustig stellen dat zijn 
Curaçaose individualistische aard zich tegen deze uniformiteit verzet. 

De hele passage over het artiestenmilieu op het Leidseplein is ook een aanval op de 
Nederlandse hokjesgeest. De artiesten vinden zich een aparte groep in de maatschappij. 
Binnen deze groep zijn weer strikt gescheiden groepen die hun eigen café hebben en soms 
zelfs binnen een café weer onderscheid maken tussen de grote zaal en de ronde tafel in de 
lounge. De verschillende groepen vormen ook een bezienswaardigheid voor winkelend 
publiek. Net zoals de leraren Kai niet kunnen plaatsen omdat hij uit de tropen komt, zo 
kunnen de artiesten Kai niet plaatsen, omdat hij niet aan de normen voor een groep voldoet: 
“Hij werd door de intellectuelen niet als intellectueel beschouwd, omdat hij geen academicus 
was. Bij de artiesten werd hij beschouwd als een welwillende buitenstaander, die altijd goed 
was voor een borrel, maar verder niet door manieren, kleding of spraakgebruik blijk gaf voor 
een soortgenoot door te willen gaan.” (55) 

De echte Nederlandse vrienden van Kai zijn allemaal mensen met individuele absurde 
trekjes. Tip heeft elk jaargetijde een nieuwe theorie, bijvoorbeeld over de zwaartekracht van 
mensen. Gerrit behoort tot de Heiligen Van Het Laatste Uur, die de onmiddellijke ondergang 
van de wereld predikt. Door hem leert hij een verbazingwekkende hoeveelheid sekten kennen: 
“iedere sekte bereed zijn eigen theorie als een wild paard, galopperend langs alle 
geaccepteerde normen van het gezond verstand en de traditie.” (63) Door hem leert hij dat het 
absurd is de Nederlander als nuchter te beschouwen. 

Toen Kai Medema in Nederland kwam, was dat in het ergste jaar van de crisis voor de 
Tweede Wereldoorlog. (33) Drie geblutste eieren kostten er één cent, met de harde 
Antilliaanse gulden had Kai het er toen niet arm. De verteller noemt Den Haag een saaie 
ambtenarenstad. Kai gaat met zijn moeder op de tweede verdieping wonen van een bedompte 
etagewoning in een druilerige straat. (33-34) De burgermanswoning van Verdenius is 
deprimerend. (36) 

                                                 
149 Prof. W.J.H.M.A. Asselbergs, beter bekend onder zijn pseudoniem Anton van Duinkerken, stond 
ongetwijfeld model voor de figuur van Knetelberg. 
150 Het woord ‘junglewetten’ gebruiken voor een milieu dat zichzelf als de artistieke en intellectuele elite ziet 
van een ontwikkeld land als Nederland is precies het omkeren van de gangbare kwalificaties. Deze groep kijkt al 
gauw neer op mensen uit de koloniën als op mensen uit de jungle. Het is een verbale wraakneming op een 
vooroordeel en de negatieve betekenisinhoud die een woord al gauw krijgt als het iets of iemand aanduidt uit een 
(ex-)kolonie.  
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In tegenstelling tot Curaçao is Nederland een arm land. Er zijn lange rijen werklozen. 
Boeren kunnen niet rondkomen: “armoede in het land van melk en honing, honger tussen 
bergen rottend voedsel.” (77) De ministers en de opperbevelhebber rijden op oude 
Fongersfietsen. Het leger maakt de indruk van “verklede burgers in een carnaval van de 
dood”. (78) Het is een “bedaarde wereld”. Het is een vlak land met rechte sloten, drassig ook 
“waar zoet water tussen het gras omhoog siepelt langs de hoeven van de koeien.” (77) 
 
De eerste Adam 

De auctoriale verteller van De eerste Adam beschrijft de Nederlandse voorouders van 
Adam Polaar hoofdzakelijk tegen de achtergrond van de sociale verhoudingen in Nederland. 
Opmerkelijk is dat dit begint met een vergelijking met de vrijgelaten slaven op Curaçao. 
Grootvader Adam Polaar werd op de dag van de afschaffing van de slavernij geboren als vrije 
burger van de Staat der Nederlanden. “In zijn drassig en dampig land bestond geen slavernij: 
de armen waren volkomen vrij om te verrekken van de honger en te verstijven van de kou. In 
de touwslagerij van Moordrecht stonden kinderen van zes jaar vijftien uur per dag te draaien 
op de touwbanen: van iedere honderd gingen er vijftig kapot aan de tering vóór ze tien jaar 
oud waren. Zo was het ook in de dekenfabrieken van Leiden, de steenfabrieken van Franeker 
en de sigarenindustrie van Kampen.” (39) De omstandigheden in Moordrecht zijn dus een 
pars pro toto voor die van de hele arbeidende klasse in Nederland, die volgens de verteller 
onder ergere omstandigheden leefde dan de slaven. Hij hekelt dat de koning, de dominee en 
de pastoor dit zien als een door God gewilde natuurlijke orde. (40) 

De ellende van dit arbeidersbestaan wordt geconcretiseerd door een aantal 
beschrijvingen. De overgrootvader was op zijn vierendertigste al een oude man met een 
rugkwaal zodat hij om zijn pijn te verminderen in een houten staketsel in de tuin hing. De 
grootvader moest op zijn zesde jaar vijftien uur per dag in de touwslagerij gaan werken, waar 
hij door de voorman met schoppen wakker gemaakt moest worden en gehouden. Man, vrouw 
en vijf kinderen woonden in één vertrek, waarin een tafel met vijf stoelen, een kast en twee 
bedden. (40-45)  

De grootvader weet op te klimmen tot smid. Hij trouwde met een dochter uit de kleine 
middenstand, maar hij ziet zijn huwelijk als het bewijs van de stelling dat er geen compromis 
tussen de maatschappelijke klassen mogelijk was: “En de wittebroodsweken waren 
nauwelijks verstreken of er begon een onafgebroken ruzie tussen de arbeider, die zich 
arbeider voelde, en het meisje uit de betere stand, die met hand en tand het systeem 
verdedigde waarin zij was opgegroeid. […] Ze probeerde van hem een burgerman te maken, 
terwijl Adam zijn uiterste best deed om zoveel mogelijk op een arbeider te lijken”. (51) Hij 
wordt tenslotte uit de S.D.A.P. gezet, want die bestond niet meer uit “de volkomen rechteloze 
vertrapten van vroeger”. (56) Hij wordt dodelijk gewond bij relletjes en zegt tegen zijn zoon 
Gerrit: “Ze hebben mij verraden. Ga weg uit dit rotland en kom nooit meer terug.” (56) 

Een scherp contrast met het Nederlandse milieu aan vaderskant, is dat van 
moederskant. Overgrootvader is de grafelijke Lodewijk Crommelin de Balfort, die aan het 
kapitaal van zijn ouders knabbelt. Als hij ook gaat gokken, komt de familie in actie: hij wordt 
naar Curaçao gestuurd als tweede luitenant. Hieruit blijkt dat Curaçao en het leger in 
Nederland werden gezien als plaatsen waar je moeilijke gevallen kon lozen. Verder is 
opmerkelijk dat Van Leeuwen alleen de Nederlandse kant van de voorouders beschrijft. Dat 
was in Een vreemdeling op aarde niet het geval. Daar werd zelfs begonnen met de 
geschiedenis van de Venezolaanse Maria-Teresa en haar vader. In De eerste Adam wordt 
bijvoorbeeld wel ingegaan op de grootmoeder van vaderskant, een Nederlandse vrouw die 
haar man Adam burgermansfatsoen probeert bij te brengen, maar niet op de grootmoeder van 
moederskant, een mulattin.  
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De beschrijving van Nederland en de Nederlanders onderstreept de enorme 
standsverschillen en de uitzichtloze ellende van de arbeidersklasse. Van Leeuwen uit zware 
kritiek op het Nederlandse maatschappelijk bestel, maar het is kritiek op een toestand die er 
niet meer was. Deze ellende is voorbij. Dit vormt een groot contrast met de maatschappelijke 
ontwikkelingen op Curaçao. De beschrijving van zowel de Nederlandse situatie als de 
Curaçaose had als startpunt 1 juli 1863, de dag van de proclamatie van de afschaffing van de 
slavernij. Er was armoede op Curaçao, zowel voor de heer als de knecht, maar er was “ook 
een beslotenheid die weinig ruimte liet voor intense haat”. (39) Op Curaçao is de 
ontwikkeling tegengesteld aan die in Nederland. De contemporaine situatie is erbarmelijk: 
schrijnende armoede bij honderden vrouwen en duizenden kinderen die een hondenbestaan 
hebben. De contemporaine maatschappijkritiek die Van Leeuwen op Curaçao heeft, liegt er 
niet om! 
 

Schilden van leem 

De Nederlanders die een rol in Schilden van leem spelen, zijn Marjolein, de vrouw van 
Dianklo, en haar ouders. De vader brengt Dianklo ervan op de hoogte dat Marjolein in de 
oorlog een affaire heeft gehad met een officier van de Duitse Wehrmacht en een abortus heeft 
laten plegen. Bij de bevrijding werd Marjolein kaal geknipt en in haar onderjurk 
tentoongesteld als moffenhoer. Al na de inleidende woorden van de notaris weet Dianklo: “Ik 
was verloren, niet in de laatste plaats van mijn stuk gebracht door die nuchtere Hollandse taal: 
‘Open kaart spelen’, ‘in het huwelijksbootje stappen’.” (72) Dianklo wordt hier 
geconfronteerd met de Nederlandse drang openheid van zaken te geven, terwijl de Curaçaose 
gewoonte juist is, dat in zulke gevallen niet te doen, getuige de moeite die Marjolein moest 
doen om te achterhalen wie de moeder van Dianklo is. Bij de Curaçaose geheimzinnigheid 
zijn mensen wel op de hoogte van wat er is gebeurd, maar er wordt niet rechtstreeks over 
gesproken, waardoor er een situatie ontstaat die leefbaar is, ook al is het in de vorm van een 
toneelstukje dat men opvoert.  

De Nederlandse openheid heeft in Schilden van leem dramatische gevolgen. Dianklo 
krijgt medelijden met Marjolein, maar hij doorziet ook meteen “dat medelijden de ergste 
vijand van de liefde is.” (80) Hij zegt ook: “Op dat moment wist ik dat ik gedoemd was om 
haar ten huwelijk te vragen en haar mee te nemen naar Curaçao.” (80) Geheel in de lijn van de 
Curaçaose benadering van dit soort zaken heeft Dianklo met Marjolein nooit kunnen spreken 
over de vernedering die ze heeft moeten ondergaan. Een gelukkig huwelijk werd het niet. Ook 
Marjolein voelde meteen na het gesprek van haar vader met Dianklo dat zijn houding 
drastisch veranderd was. Zij geeft een andere verklaring hiervoor: “Zijn probleem was, dat hij 
niet de eerste was. Ik bedoel officieel niet de eerste. Door mijn vader nadrukkelijk bevestigd: 
niet de eerste.” (93)  

Dianklo geeft een satirische beschrijving van het bezoek dat de ouders van Marjolein 
aan Curaçao brachten. Het is in feite de beschrijving van de Nederlandse toerist op Curaçao. 
Bij aankomst zijn de gezichten in verwachtingsvolle blijheid, maar al gauw is de huid bezaaid 
met muggenbeten. Ze hebben moeite met het lekkende sanitair. Met afgrijzen zien ze dat het 
water bruine strepen nalaat en dat de schilderijen bedekt zijn met vliegenpoep en dat alles 
stoffig is. Nog meer afgrijzen is er als de zee van tijd tot tijd de WC zijn inhoud op de grond 
laat deponeren. Dianklo beleeft er soms plezier in en beschouwt dit als een genoegdoening, 
want als de notaris bleek en bevend meldt dat er vissen en zeesterren de badkamer zijn 
ingespoeld, noemt hij dit een “magistrale morgen”. (82)  

De kleding die de notaris draagt is niet bestemd voor de tropen, maar voor een 
Hollandse zomer: een khakibroek tot aan de knie, wollen sokken en stevige wandelschoenen. 
Zijn vrouw doet wel pogingen tropisch gekleed te gaan “in een gebloemde short met een 
geweldig groot kruis, dat neerdaalde boven een netwerk van spataderen. De vreemde lappen 
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doek die ze rond haar borsten bond in een poging een tropisch effect te bereiken.” (83) Het 
Curaçao waar deze toeristen verblijven is enerzijds een Hollandse fantasie van de tropen en 
anderzijds verwachten ze dat alles precies zoals in Nederland toegaat. Ze gaan sigaren kopen 
en vragen Colombiaanse hoeren waar ze William Two kunnen kopen. Ze gaan naar de 
bioscoop Cinelandia en zijn ontsteld als het publiek massaal reageert met obscene uitroepen 
op wat er te zien is en met het gooien van pindaschillen vanaf het balkon. 

De beschrijving van deze Nederlandse toeristische gasten op Curaçao heeft een hoog 
vermakelijkheidsgehalte voor Curaçaoënaars. De spotzucht van de Curaçaoënaar klinkt in de 
beschrijving van Dianklo door. Het is een zoete wraakneming op wat zijn schoonvader in zijn 
leven heeft aangericht. Het is ook de spot drijven met de onwetendheid van de Nederlander 
over Curaçao. Het zijn allemaal elementen die ook voorkwamen in Van Leeuwens 
Wereldomroepverhalen. 
 

Het teken van Jona  
In Het teken van Jona klinkt de hekel door die Van Leeuwen heeft aan de 

kunstenaarsbent van het Leidseplein in de typering “een der oerbewoners van het 
Leidseplein”, die een baard heeft die met zijn trui vergroeid lijkt te zijn. (9-10) In breder 
verband lijkt Van Leeuwen niets op te hebben met de Europese kunstwereld. De ik-figuur 
stelt dat Europa aan constipatie lijdt: “er zijn geen nieuwe horizonten meer, geen frontiers of 
the mind, de cultuur is tenslotte doodgelopen in de met kurk omlijnde kamer van Proust. Geen 
nieuwe oceanen, continenten of openbaringen, maar een speurtocht naar de verloren tijd.” 
(13) Het laatste slaat op de titel van Prousts levenswerk À la recherche du temps perdu. 
Beckett noemt hij “half begraven op het toneel” en Wolkers krijgt een kat met: “al die 
drenzerige verhalen van mannen die over hun vaders zitten te tobben”. (13) 

Verbazing over de Nederlander spreekt uit twee ervaringen. De eerste is bij de 
begrafenis van een voorzitter van een duivenvereniging. De ik-figuur wordt begroet: 
“Aangenaam. Mijn naam is Piet en ik ben de broer van het lijk.” Aan het randje van de groeve 
wordt de dode toegesproken. “En Klaas daar maar liggen, deader than a doornail!” (31-32) De 
tweede ervaring is met een verzekeringsagent die vlak na de oorlog de ik-figuur een 
verzekering wil aansmeren voor de nabestaanden. De ik-figuur vraagt dan: “is dit het gezicht 
van iemand die zich bij leven en welzijn een barst aantrekt van wat er met zijn toekomstige 
nabestaanden gebeurt, laat staan NA ZIJN DOOD?” (32-33) In het eerste geval lijkt de verbazing 
ingegeven door het feit dat zulk een absurde situatie ook in het nuchtere Nederland voorkomt. 
In het tweede geval is het een verbazing om de Nederlandse zucht alles voor de toekomst te 
willen regelen, terwijl men dan gauw vergeet in het heden te leven.151 

Het verhaal van de hoer Pietje Bell moet duidelijk maken dat Hollanders op de centen 
zijn. In Amsterdam had ze een vaste klant die moeilijk klaar kwam. Haar vriend ging 
uitzoeken hoe dat kwam. Hij ontdekte dat de klant eerst masturbeerde in een urinoir en dan 
naar de hoer ging: “Dan krijg ik wáár voor mijn geld, het duurt dan zeker een minuut of 
twintig voor ik klaar kom.” (45) 
 
Ander werk 

Het beeld in de Wereldomroepverhalen en in De rots der struikeling over de leraren op 
het gymnasium vertoonde grote overeenkomsten. Een totaal ander beeld geeft Van Leeuwen 

                                                 

151 Het is een verbazing die Boeli van Leeuwen regelmatig tegen me uitsprak. Hij signaleerde de laatste jaren op 
het terras van Avila wel een mentaliteitsverandering bij de Nederlander. Waar men het vroeger altijd had over 
het toekomstige pensioen, gaf men de laatste tijd wel geld uit, want de Hollandse zuinigheid was verdwenen.  
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in de beschouwing ‘Wie zegt gij dat ik ben?’ in de bundel De taal van de aarde. Mislukte 
leraren geven in dat verhaal les aan achterlijke aristocraten. De ik-figuur leent geen boeken 
van leraren die hij waardeert om hun gevoel, noch sluit hij vriendschap met een leraar. Hij 
wordt door hen ook niet op het spoor gezet van Nietzsche en Darwin; zij worden niet eens 
genoemd als mensen die richting gaven aan zijn denken in die tijd. Wel Tolstoj, Dostojewski, 
Kierkegaard en het evangelie van Marcus. (49-51) Die vindt hij op eigen houtje en hij leest 
hun boeken op de binnenplaats van de school, gezeten tegen een majestueuze boom te midden 
van hockeyspelende jongens. Het beeld van de jongen die op eigen houtje de wereldliteratuur 
ontdekt en zich niets aantrekt van zijn omgeving past beter in het kader van de zelfstandige 
speurtocht die centraal staat in ‘Wie zegt gij dat ik ben?’ dan het beeld van een leerling die 
aan het handje van leraren gaat lezen.  
 

Wijsheid (2) 

De rots der struikeling 

In De rots der struikeling is de oude visser Poli de eenvoudige wijze man. Door de 
ervaring heeft hij geleerd dat de vangst altijd ongewis is. “En tenslotte leert hij zien, dat het 
leven zelf een gave is en dat het goede en het slechte op hun tijd zullen komen, zonder dat de 
vraag naar het waarom op de lippen van de mens moet liggen op ieder ogenblik van zijn 
bestaan.” (146) In de Wereldomroepverhalen functioneerden de wijze mensen als 
tegenstelling van schoolse geleerdheid, die nog geen wijsheid brengt. Hier functioneert Poli 
als tegenbeeld van Eddy Lejeune die steeds op zoek is naar de zin van het bestaan en daarom 
vol zit met existentiële vragen, zoals: als er een God is, waarom staat Hij dan het kwaad in de 
wereld toe? De figuur van de eenvoudige wijze man wordt dus ingezet in functie van de 
hoofdthematiek van de roman. 

In de Wereldomroepverhalen koppelde Van Leeuwen wijsheid aan schoonheid en 
waarheid, wat inhoudt dat er waarheid te vinden zou zijn. Die was te vinden in de oude 
Afrikaanse verhalen en in literatuur. Nu twijfelt Eddy Lejeune daaraan: “Een ieder verkondigt 
de waarheid, zoals hij hem ziet. En de waarheid? Ik weet niet, of ik ooit de bron zal ontdekken 
waaraan ik mijn dorst voorgoed kan lessen en het anker, waarvoor ik mijn ziel in de oceaan 
van de eeuwigheid kan leggen.” (105) Eddy Lejeune ziet de waarheid dus als een expliciet 
metafysische zaak. Hij is ernaar op zoek als naar het verloren paradijs: “Wij zijn uit het 
Paradijs getrapt en hebben ons op aarde nooit meer thuis gevoeld.” (94) Hij wil geloven in een 
eeuwig leven, maar kan dat niet. De ik-figuur die zijn nagelaten papieren inleidt, zegt dan ook 
dat Eddy de kloof niet kon overbruggen tussen de mens als mislukking en de mens die door 
geloof een eeuwig leven kon verkrijgen.(27) Ook het begrip waarheid wordt nu gezien in 
functie van de hoofdthematiek van de roman, waardoor de grens met de metafysica helemaal 
vervaagt. 

 

Een vreemdeling op aarde 

De visser Joans is in Een vreemdeling op aarde de wijze, oude ongeletterde man. “Hij 
is van een oeroude intelligentie, Joans, niet de intelligentie van het verstand, maar van de tijd 
en de ruimte. Hij weet niets, maar begrijpt alles. En daarom keert hij ieder obstakel in zijn 
leven om in een voordeel.” (46) Dat hij bijvoorbeeld geen motorboot heeft, is niet erg, want 
het lawaai verjaagt de vissen. Afrika leeft diep in Joans. Hij verzinkt soms in een oeroud 
Afrikaans gepeins en dan spreekt hij in sprookjes. Kai voelt zich bij hem “bijna gelukkig”. Na 
zijn affaire in Spanje zoekt Kai Joans weer op en hij stort zijn hart uit: “Ik ben verminkt voor 
het leven, Joans, ik ben voor altijd verminkt.” (176) Joans begint dan te praten over de liefde, 
“puttend uit een oeroude Afrikaanse wijsheid”. Hij zegt dat leven pijn is, anders waren we 
geen mensen. Opgeven wat we beminnen is hard, maar het is het leven. Op aarde is niets van 
ons, we hebben alles van God te leen, als Hij erom vraagt moeten we het teruggeven. “Maar 
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Kai moet daarom niet denken, dat hij iets kwijt is: o nee, want wat we eens hebben gekend is 
altijd van ons, voor alle tijden.” (176) Kai voelt door de woorden van Joans “de vrede van de 
neger in zich dalen.” (177) Hij voelt zich weer bijna gelukkig. 

Anders dan bij Poli in De rots der struikeling vertelt Joans wel sprookjes en put hij uit 
de Afrikaanse wijsheid. Hierin lijkt hij op Cornees en de jaja in de Wereldomroepverhaken. 
Maar hij krijgt uiteindelijk een functie binnen de thematiek van de roman. 
 
De eerste Adam 

Een ongeletterde eenvoudige wijze man komt in De eerste Adam niet voor, wel een 
variant erop. Het is Dr. Luis die de clown uithangt, maar in een gesprek met Adam een heel 
andere kant laat zien. Het is op een ogenblik dat hij terugdenkt aan de afschuw in de ogen van 
de dochter van Jamel, toen zij voor het eerst het etterende gezicht van Adam had gezien. Die 
blik had zijn onschuld weggekeken. (99) Dr. Luis wijst hem erop dat alles op aarde 
vergankelijk is. Vroeger had hijzelf veel sexappeal, maar daar was niets van over: “Adam 
keek naar het wonderlijke gedrocht van een man, een nijlpaard in roze trui […] en hij zag de 
tragische ernst en enorme waardigheid van de echte komiek. En voor het eerst in vele weken 
glimlachte hij”. (101-102) Adam heeft sinds dat gesprek nooit meer om Dr. Luis gelachen. “In 
zijn nabijheid werd Dr. Luis een wijze oude man die zijn masker van clown af kon leggen.” 
(103) Dr. Luis wordt zo de wijze oude man die de rol van clown speelt en zo waarheid aan het 
licht brengt.  

Hij omschrijft Adam tegenover pater Bodin dan ook treffend: “Hij kent alleen mensen 
die hij toevallig tegenkomt, ik bedoel, hij heeft geen belangstelling voor mensen als zodanig, 
hij heeft alleen maar interesse voor mensen die hem nodig schijnen te hebben.” De verteller 
merkt hierna op: “Dr. Luis had zonder dat hij het zelf besefte zijn normale clownerie bijna 
helemaal afgelegd.” (203) Het verschil tussen Dr. Luis en de eerdere wijze mannen in de 
Wereldomroepverhalen en de romans is dat Dr. Luis niet ongeletterd is. Hij is niet alleen 
medicus geweest, hij leest ook filosofen als Kierkegaard, wiens uitspraak “alleen de angst 
voor de hel kan de mens werkelijk serieus maken,” hij steeds aanhaalt. (169) Dr. Luis is zo 
een geslaagde combinatie van twee types uit de Wereldomroepverhalen: de wijze oude man 
en de freak. 
 

Ander werk 

In De ruïne van een kathedraal is Joans in het verhaal ‘Gesprek met Joans’ de wijze, bijna 
ongeletterde visser. Het verhaal wordt niet genoemd in de bibliografie van Maritza Coomans 
en ik heb niet kunnen achterhalen wanneer het voor het eerst is gepubliceerd. De eerste zin 
bevat een mogelijke aanduiding: “Wanneer u dit leest zit ik midden op de Atlantische Oceaan, 
gewiegd op de adem van de grote zee.” (11) Het kan duiden op het jaar 1966 toen Van 
Leeuwen met groot verlof naar Nederland ging. De ik-figuur zit enkele weken ervoor bij 
Joans in zijn vissersboot en vertelt hem dat hij naar Nederland gaat. Hij houdt van Europa 
omdat er kathedralen staan van de menselijk geest. Joans zegt dan: “Jouw hoofd zit vol met 
grote dromen en God heeft ieder van ons geschapen zoals Hij wil. Jij moet geheimen zoeken 
in hetgeen de mensen in hun boeken schrijven en met hun handen maken. Ik leef tussen de 
geheimen van God die geen verklaring behoeven, omdat ze door God zelf zijn gemaakt: de 
zee, de hemel, de vissen en de vogels. Daarom hoef ik geen boeken te lezen, want in de 
boeken staat niets meer dan ik zelf weet.” (14) Hier is Joans het prototype van de natuurmens, 
die de geheimen der natuur kent. De ik-figuur ziet hij als iemand die op zoek is naar geheimen 
in boeken en bouwsels. 

Alle hoofdfiguren in de romans zijn wijze mensen die zich naast de maatschappij 
opstellen. Eddy Lejeune en Kai Medema positioneren zich als intellectuele observators die 
zich naast de Curaçaose en Nederlandse maatschappij opstellen. Adam Polaar is de 
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eenvoudige wijze practicus in contrast met de geleerde theoreticus Pater Bodin. Hij stelt zich 
zozeer naast de maatschappij op dat eigenlijk bijna niemand iets over hem weet. Zijn wijsheid 
blijkt aan het slot in de confrontatie met Pater Bodin. Dianklo is de wijze intellectueel die zich 
ook naast de maatschappij opstelt. Als hij wel aan het maatschappelijk spel gaat deelnemen 
door de hulpmissie naar Santa Marta te gaan uitvoeren, loopt het faliekant fout.152 De ik-
figuur in Het teken van Jona plaatst zich ook naast de maatschappij en is eveneens een 
intellectueel. In Geniale anarchie positioneert Van Leeuwen zich als “intellectueel, schrijver 
en grappenmaker”. (168) Nergens vertelt hij over eigen acties als eilandsecretaris. Hij staat 
naast het politieke bedrijf. Wel vertelt hij over zijn schrijverschap. Hij gaat bijvoorbeeld in op 
het ontstaan van zijn dichtbundel Tempels in woestijnen in ‘Onkel Patrice’. De helft van ‘De 
rand van de afgrond’ is een citaat uit Schilden van leem. Hij zegt dat hij na de publicatie van 
een boek niet slapen kan in afwachting van de kritieken. (152) Hij verwijst ook naar zijn 
barok boek over een heilige. (152) In ‘Het naakte bestaan’ refereert Van Leeuwen aan het slot 
van Het teken van Jona. Het is duidelijk dat Van Leeuwen zichzelf aan de positie heeft 
gehouden die hij in zijn Wereldomroepverhaal anderen aanbeval. 
 
Impliciete en expliciete metafysische elementen (2) 

De rots der struikeling 

We zagen al in de vorige paragraaf dat Eddy Lejeune in De rots der struikeling op 
zoek was naar het verloren paradijs. Hij wil geloven in een eeuwig leven, maar kan dat niet. 
In het Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ was Adam zich vooral bewust van zijn 
sterflijkheid na de verdrijving uit het paradijs. Die doodsangst speelt ook in De rots der 
struikeling een rol. Eddy Lejeune brak zijn studie medicijnen af toen hij een dijbeen moest 
ontleden. Hij werd zich daar voor het eerst bewust van zijn eigen sterfelijkheid: “de gedachte 
aan de onafwendbaarheid van zijn eigen dood, werd op dat ogenblik als een bacil in zijn 
bewustzijn geplant.” (25-26) Eddy Lejeune is hierin niet de enige, want de spelers op het 
Curaçaose toneel willen hun masker afrukken als ze geconfronteerd worden met de dood. 
(144) De zoektocht naar het verloren paradijs, dus de hang naar een eeuwig leven, en de 
doodsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide zijn het gevolg van de verdrijving 
uit het paradijs. 

Er is nog een ander aspect aan de verdrijving uit het paradijs en dat is de zondeval. 
Deze kwam in het Wereldomroepverhaal slechts impliciet even ter sprake toen Van Leeuwen 
zei dat de mens na de verdrijving uit het paradijs overal Kaïn en Abel tegenkwam, waarmee 
hij doelde op de broedermoord die plaats vond. De rots der struikeling legt juist de volle 
nadruk op dit aspect van het verhaal. De oorlog had Eddy Lejeune het besef geschonken “van 
de waarheid van de grondstelling van het Christendom: de zondigheid van de mens.” (27) “Ik 
zou de zonde der wereld altijd willen keren […]. Maar ik ben een mens onder de mensen, met 
bloed aan mijn handen, met het kwaad in mijn hart en de duivel op mijn hielen.” (85) “De 
mens als drager van het kwaad, als potentieel gevaar voor zichzelve, de mens als blinde in een 
wereld waarin hij maar kort verblijft, dat is de kern van de Christelijke beschaving.” (92) 
Uitvoerig beschrijft Eddy Lejeune de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, die ook 
een gevolg zijn van de zondeval. 

Eddy Lejeune zoekt een anker waardoor hij zijn ziel in de eeuwigheid kan leggen, 
maar vindt het niet. Hij twijfelt aan het bestaan van een God die deze verschrikkingen 
toestaat. In Jezus als reddende figuur gelooft hij niet. Dat blijkt uit het gedicht ‘op zulk een 
schrale harde bodem’, waarin de symbolische lading die sommige woorden in de 

                                                 
152 Ik weet natuurlijk wel dat dit in de roman vooral een bewijs moet zijn voor de stelling dat mensen elkaar 
aanraken en noodzakelijkerwijze elkaar dan kwaad doen, maar dit neemt niet weg, dat mijn constatering vanuit 
een totaal andere optiek ook waar is. 
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Wereldomroepverhalen kregen een interpretatie helderder maken.153 Het zijn de woorden: 
stof, dromen en naaktheid. 
 
op zulk een schrale harde bodem 
ging, op een ezel wiegend, 
Jezus aan de mens voorbij. 
 
sindsdien kan niemand 
hoog te paard gezeten 
over dorre bodem gaan: 
geen paard krijgt vleugels in het gruis van deze gronden 
geen ruiter stijgt in hoogmoed uit het stof. 
 
[…] 
 
in dit licht zijn alle dingen zoals ze zijn 
en niet zoals wij ze willen dromen 
en wij zijn ook niet meer dan wat wij zijn: 
morituri op een eiland in zee. 
 
dit is geen land van melk en honing 
maar van sprinkhaan en profeet 
dit is geen land waar gras 
het stof der aarde camoufleert 
en waar zachte grijze wolken 
tussen mens en vuur geschoven zijn 
 
wij staan hier naakt op deze rots. 
(115-116) 
 

De eerste strofe zegt dat Jezus op net zo’n schrale harde bodem als de Curaçaose de 
mens voorbij ging, dus niets voor de mens deed. In de tweede strofe is het paard van de mens 
een tegenstelling met de ezel van Jezus. De strofe is een allusie op het mythologische paard 
Pegasus dat kon vliegen. Bellerophon wil op Pegasus naar Olympus vliegen, de verblijfplaats 
van de goden, maar zij doorzien het plan en stuurden een vlieg die het paard onder de staart 
beet. Pegasus steigerde en Bellerophon viel eraf. De betekenis van de strofe is: sinds Jezus de 
mens niet heeft gered, kan niemand de eeuwigheid bereiken. Geen mens kan zijn 
sterfelijkheid overwinnen. Stof ziet Van Leeuwen in het Wereldomroepverhaal Noordkust 
immers als symbool voor de sterfelijkheid van de mens. 

De vierde geciteerde strofe stelt dat het (felle) licht van Curaçao de waarheid aan het 
licht brengt: dromen zijn hier onmogelijk, dus ook de droom over een eeuwig leven, want de 
waarheid is dat wij mensen zijn, dat wil zeggen: zij die zullen sterven. In het 
Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ heette het over dromen nog dat ze "de allerreëelste 
belevenis op aarde” zijn.  

In regel drie en vier van de vijfde geciteerde strofe klinkt de symbolische waarde van 
stof uit de Wereldomroepverhalen door. Het gras camoufleert het stof niet: niets verhult de 

                                                 
153 Ten onrechte stelt Coomans in zijn biografie dat Tempels in woestijnen de enige poëzie is, die Van Leeuwen 
heeft geschreven [Coomans 1991: 104]. Hij ziet dit gedicht in De rots der struikeling over het hoofd. Coomans 
kon natuurlijk nog geen weet hebben van het epische gedicht ‘Maisrog’ dat Van Leeuwen voor de 
Wereldomroep had geschreven. 
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sterfelijkheid van de mens. De hele strofe is inhoudelijk een herhaling van de voorafgaande, 
maar dan met beelden uit het landschap. De afsluitende strofe vat het licht, het landschap en 
de bodem uit de voorgaande strofen samen met ‘deze rots’. Het woord ’naakt’ heeft hier weer 
de betekenis die het in de Wereldomroepverhalen kreeg: sterfelijk.  

De tegenstelling zee – aarde uit het Wereldomroepverhaal ‘Spaanse Water’ komt in 
De rots der struikeling niet op dezelfde manier voor. Eddy Lejeune heeft wel angst voor het 
water. Hij stikt er ook bij het duiken, maar dat gebeurt in een rivier in het oerwoud van 
Venezuela. Hij laat daar zijn Bijbel ongelezen, want hij voelt er een vervreemding met Jezus 
van Nazareth: “Jezus heeft niet in het oerwoud gepredikt, maar aan de stranden van de zee.” 
(74) Het suggereert dat het bovenzintuiglijke ontstaat op de grens van zee en land. In de 
manier waarop het land en de zee worden beschreven is sprake van een verschuiving in de 
richting van de zee als symbool voor de eeuwigheid en het land als symbool voor het 
tijdelijke. Een aanwijzing hiervoor is dat de zee nergens in De rots der struikeling het 
angstwekkende karakter krijgt als in de Wereldomroepverhalen. Ook de tochten over de 
oceaan roepen geen angstgevoelens op. Het land daarentegen doet dit wel. In ‘Noordkust’ riep 
alleen de noordkust doodsangst op, ze is de grens van zee en land, wat goed past in de 
symboliek land voor leven en zee voor dood. In De rots der struikeling drukt het hele eiland 
de sterflijkheid van de mens uit, zo bleek uit de analyse van het gedicht ‘op zulk een schrale 
bodem’. 

Evenals in de Wereldomroepverhalen is er in De rots der struikeling een volmaakt 
geluksmoment, waarbij drank een rol speelt. Het komt voor in de kroegentocht die Eddy 
Lejeune houdt met zijn neef Sjon A. De dronken Eddy heeft overgegeven en hij voelt zich 
daarna niet dronken meer: “ik zie nu de wereld in een nieuw en scherp licht”. Hij bestelt een 
whisky-soda en wil daarna naar een nachtclub. In de taxi erheen constateert hij: “Ik ben 
volmaakt gelukkig, als een drenkeling die in de verte een eiland heeft ontdekt.”(47-48) 
 
Een vreemdeling op aarde 

De wijsheid van Joans is in De vreemdeling op aarde gekoppeld aan metafysische 
inzichten. Dat is niet verwonderlijk, want een groot deel van de roman heeft metafysische 
aspecten. Als Kai in zijn jeugd zijn moeder in een omhelzing met een officier ziet, valt hij uit 
de dakgoot. De verteller geeft dit voorval een metafysisch kader: “Hij [Kai] sloot zijn ogen en 
viel naar omlaag: naar de aarde en uit het Paradijs. Hij lag op het cementvloertje naast het 
washok, een gevallen engel met trillende oogleden en een droevige mond, de handen met de 
palmen naar de Hemel.” (29-30) Het pleonasme ‘viel naar omlaag’ benadrukt dat hij uit een 
hemel viel, het paradijs. Nu kan men dit uitleggen als een manier van zeggen dat zijn 
gelukkige kindertijd was afgelopen, en dat is natuurlijk ook wel zo, maar in de roman krijgt 
het voorval een dimensie erbij. Sinds dat ogenblik beseft Kai dat zijn ouders niet gelukkig 
zijn, ja, elkaar zelfs haten. Als Kai later terugkomt op Curaçao en ziet dat zijn vader de rol 
speelt van zorgzame echtgenoot en zijn moeder die van echtgenote van een belangrijk man, 
kreeg hij het gevoel dat hij was bedrogen: “niet alleen de liefde was voor hem voortaan een 
leugen, maar ook de haat.” (41) De roman benadrukt voortdurend dat Kai eenzaam is, zowel 
metafysisch gezien als op menselijk vlak. De oorzaak hiervan ligt in zijn ervaringen die hem 
doen beseffen dat zowel liefde als haat een leugen zijn.  

Liefde en haat scheppen een band met een medemens, maar Kai is onmachtig ze te 
voelen, zodat hij geen contact met medemensen krijgt en eenzaam is. Seks kan die 
eenzaamheid niet opheffen en leidt slechts tot teleurstelling, wat tot gevolg heeft dat hij nooit 
twee keer met dezelfde vrouw slaapt. Het verband tussen eenzaamheid en het metafysische 
legt vriend Gerrit: “Maar Gerrit die hem beter begreep [dan Mies die hem de fetisjist van de 
afwisseling noemt], zei eens tegen hem: ‘Weet je wat je moest doen, Medema? Je moest 
katholiek worden, dan krijg je een Vrouw in de hemel die je nooit teleur kan stellen, domweg 
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omdat je Haar nooit aan kan raken. Wat je zoekt zijn hoge onaantastbare dingen, maar het 
gekke is dat je ze hier op aarde zoekt.” (69) 

Kai ziet om zich heen dat hij niet de enige is die eenzaam is en andere mensen niet kan 
bereiken. Hij ziet het op een bootreis, wat hem doet terugdenken aan de zwijgende echtparen 
onder zijn vrienden en familie op Curaçao: “ieder in het plastic omhulsel van zijn isolement 
gewikkeld, zwijgende vreemden in elkaars nabijheid.” (39) Op de boot beseft hij voor het 
eerst dat er nog iets ergers is dan de eenzaamheid, namelijk “de verlorenheid van de mens” 
die hij omschrijft als: “het isolement van de gevallen engel, de verbanning uit het Paradijs.” 
(38) 

De verlorenheid van de mens komt in andere bewoordingen nog eens aan de orde en 
weer wordt ze in verband gebracht met de eenzaamheid. De verteller zegt dat Kai zijn 
toevlucht nam “tot de alcoholroes en een onafgebroken jacht op vrouwen” om zijn 
eenzaamheid te ontlopen. (66) Hij noemt Kai hierom goddeloos, maar niet alleen omdat hij 
een liederlijk gedrag vertoont, maar ook omdat hij zonder God is. Ondanks zijn zeer aardse 
gedrag, zo maakt de verteller duidelijk, bleef Kai “een vreemdeling op deze aarde, die 
luisterend steeds het hoofd ophief om te horen het verlossende gebod van God, het gebod dat 
de breuk uit het Paradijs moest herstellen en zijn ziel de rust kon geven van de Hemel die 
reeds van hem was.” (66) Kai is een vreemdeling op aarde omdat zijn eigenlijke woning het 
Paradijs is.154 Maar Kai krijgt geen contact met God, omdat God hem niet nodig schijnt te 
hebben. (65) Nog een reden waarom Kai geen contact met God kan krijgen, is dat hij niet kan 
verklaren waarom God zoveel geweld en lijden toestaat. Dat maakt het gedeelte over de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog duidelijk, die telkens onderbroken worden door 
Bijbelcitaten. Kai concludeert tegen het einde van de roman dan ook dat God Job antwoordde 
“met een bijna pralerig etaleren van zijn macht”. (182) Van deze God kon hij niet houden 
omdat hij Hem niet begreep. 

In Een vreemdeling op aarde speelt de verdrijving uit het paradijs een andere rol dan 
in de Wereldomroepverhalen en zijn eerste roman. De doodsangst komt nog wel voor in Een 
vreemdeling op aarde, maar de verdrijving uit het paradijs wordt steeds gekoppeld aan 
eenzaamheid. De mens blijft eenzaam en een vreemdeling op aarde zolang hij God niet heeft 
gevonden. Dat onderstrepen de slotzinnen van de roman: “Here mijn God, ik ben een 
vreemdeling op aarde. Verberg je geboden niet voor mij.” (183) Vlak daarvoor stelde Kai 
hetzelfde in andere bewoordingen: “En wie meer van mensen houdt dan van God, die zal 
gekweld worden tot het einde van zijn dagen. Want het eerste gebod maakt het mogelijk om 
de andere na te leven. Wie God niet in de eerste plaats bemint, kan de mensen niet blijven 
beminnen”. (182) 

In Spanje dacht Kai met de Spaanse Maria het volmaakte geluk te hebben gevonden. 
Hij voelt zich met haar niet meer eenzaam: “De liefde bracht in zijn leven een poëzie die hij 
nog nooit had gekend en die nu als een brede rivier de eenzaamheid van zijn existentie 
wegspoelde.” (135) De verteller herinnert aan zijn val uit het Paradijs als kind: “In het venster 
gezeten was hij, voor het eerst sinds hij een kind was en van het dak viel, geheel en groots 
gelukkig.”(142) Maar het geluk is van korte duur, want uit liefde voor Maria moet hij met 
haar breken, omdat hij inziet dat hun liefde Maria uiteindelijk ongelukkig zal maken, omdat 
ze van de kerk en van God zou verwijderen, wat haar eenzaam zou maken. Sinds de zondeval 
                                                 
154 Ook in het gesprek met de dokter over zijn alcoholisme zegt Kai dat hij drinkt en met vrouwen naar bed gaat 
om zijn eenzaamheid op te heffen. Ook daar de verwijzing naar het paradijs en God: “Ik wil in het Paradijs 
wonen en zweven als de engelen boven de aarde. Ik zou een heilige willen zijn en mensen met mijn handen 
zegenen. Ik zou aan het hart van God willen liggen en Zijn adem op mijn ogen willen voelen.” (104)  
Zonder het verband met de eenzaamheid te leggen herhaalt Kai tegen de Spaanse Maria: ”Ik wil in het paradijs 
wonen. Maar er is geen paradijs op aarde. […] Ik wil de aarde niet. De aarde ben ikzelf. Ik wil me overgeven aan 
iets, dat voor geen bederf vatbaar is.” Maria antwoordt:”Wat je zoekt kan ik je niet geven, want je zoekt God.” 
(139)  
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is het onvermijdbaar dat mensen elkaar aanraken en elkaar bederven. (180) De periode met 
Maria is uiteindelijk dus slechts een geluksmoment.155 
 

De eerste Adam 

Ook Adam Polaar uit De eerste Adam maakte in zijn jeugd een val uit het paradijs. Het 
gebeurt als hij vlak voor zijn zestiende hevig lijdt aan acne indurata. Hij wil zijn meisje ter 
verwelkoming zoenen, “maar haar ogen werden groot van ontzetting toen ze hem zag; [..] 
haar ogen schroefden zich dicht in walging en afkeer”. (84) De verteller interpreteert: “De 
ogen van de dochter van Jamel hebben Adams onschuld weggekeken: hij wist zich gezien, hij 
was een object geweest van haar kijken, van haar afschuw en walging. Hij was opeens gestold 
tot zelfbewustzijn, net als de eerste Adam, die zich eerst van zijn naaktheid en eenzaamheid 
bewust werd, toen hij de afkeurende blik van God in zijn nek voelde: op dat ogenblik was het 
Paradijs voor altijd verloren gegaan.” (99) 156 

Deze ervaring is voor Adam de reden om in de Tweede Wereldoorlog aan te 
monsteren op een olietanker, waarmee hij bewust het gevaar loopt door een U-boot 
getorpedeerd te worden. Dr. Luis legt dit besluit uit door te wijzen op Kierkegaard, die zei dat 
alleen de angst voor de hel een mens werkelijk serieus kan maken. Adam zelf zegt tegen het 
eind van de roman dat de dochter van Jamel hem geleerd heeft “mij te schamen voor mijn 
gezicht. Daarmee heeft ze mij voorgoed afgezonderd van alle andere mensen.” (214-215) 
Adam zoekt sindsdien de eenzaamheid; hij bindt zich aan niemand, maar helpt mensen in 
nood, de mensen in het ravijn, die hij toevallig tegenkomt. In hen ontmoet hij God. (217)  

Het verloren paradijs betekent in De eerste Adam eenzaamheid. Deze voert naar de 
slachtoffers die, om in de beeldspraak van de roman te blijven, bij het leger zijn achter 
gebleven en in het ravijn zijn gevallen. Paradoxaal genoeg leidt dit tot een ontmoeting met 
God. Dit in tegenstelling tot de theorie van Pater Bodin die verkondigt dat alleen het leger 
God kan bereiken.  

De doodsangst speelt verschillende keren een rol, met name bij Pater Bodin. Hij 
bedenkt in het begin van de roman dat de boeken die hij heeft geschreven na zijn dood de 
enige getuigen zijn dat hij heeft geleefd. (14) Hij zegt dus niet dat hij zal voortleven in zijn 
werken. De roman eindigt ook met Pater Bodin:“ ‘O, mijn God,’ dacht hij plotseling in paniek 
gevangen, ‘waar zal ik nu gaan sterven? En hoe zal mijn vreselijke dood zijn?’”(231) En 
Adam overweegt dat alles in het leven een spel is behalve de eigen dood en het lijden dat er 
vooraf gaat. (168)  
 
Schilden van leem 

Op metafysisch gebied vindt er in Schilden van leem een verschuiving plaats. Dianklo 
zegt dat niet God de Vader, maar ‘de man die in de hof van olijven angstbloed heeft gezweet’ 
zijn ziel beroert. (17) Hij overweegt het volgende: Christus smeekt ons onafgebroken Zijn 
Vader te aanvaarden. Hij vindt het onvoorstelbaar dat Christus deze onbegrijpelijke Vader 

                                                 
155 Andere geluksmomenten: in de tram als hij grachtenhuizen over een brug zag hangen, in de concertzaal, in 
bed met een vrouw en in dronkenschap. (40-41 en 67) 
156 Ongetwijfeld speelde Sartre’s visie op zien bij Van Leeuwen een rol bij het construeren van deze gebeurtenis. 
Eskens en Van Putten (z.j.) beschrijven die visie in een interview met de filosoof Ger Groot. Een authentieke 
mens is vrijheid, maar “dan is ook de mens die ik tegenkom vrijheid, een totale vrijheid die haar keuze voor de 
wereld maakt. Maar ik bevind mij wel in die wereld van die ander, waarvan ik de betekenis niet ken en al 
evenmin weet welke rol mij daarin door de ander is toegedacht. Wanneer ik een ander mens ontmoet, raak ik dus 
altijd iets van mijzelf kwijt, aldus Sartre. In zijn blik ben ik iets, maar ik weet niet wat. Dat 'iets-zijn' geeft me 
dus, in de ogen van de ander, de bestaanswijze van een ding: ik ben van buiten af bepaald tot iets dat ik wel 
degelijk ben, maar waar ik geen greep op heb.” Van Leeuwen gaat dus eclectisch te werk. Hij gebruikt ook een 
aspect uit de filosofie van de atheïstische Sartre. 
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heeft begrepen en bemind, want God laat zijn Zoon een bestiale folterdood sterven. Als 
Christus ons niet had opgeroepen God te aanvaarden, zouden de mensen dat niet eens in 
overweging hebben genomen, gezien de wreedheden die God toestaat. Toch moet de mens het 
hoofd buigen voor deze onbegrijpelijkheid, “want uiteindelijk is ons geloof gebaseerd op het 
menselijk vermogen tot vergiffenis”. (18)  

De onbegrijpelijkheid van God krijgt veel aandacht in de roman. Het gebeurt via Job 
die wordt verpletterd door de almacht van God, de rampzalige tocht naar Santa Marta en de 
armen die Hij zozeer aan hun lot overlaat dat Dianklo uitroept: “En waar is in dit alles de God 
der liefde?” (65) De uitvoerigheid waarmee de onbegrijpelijkheid van God wordt beschreven 
overschaduwt de overwegingen over Christus en Zijn verschijning aan Dianklo. Ik geef 
hiervan een voorbeeld. Dianklo is advocaat geworden voor de armen en hij zegt wel dat hij de 
problemen niet met jurisprudentie en rechtsgeleerde meningen oplost, maar “aan de hand van 
parabelen, die aan de Meester zijn toebedacht” (59), maar daar komt vervolgens geen enkel 
voorbeeld van. Wel volgt er weer een stoet van arme mensen die in de problemen zitten en dat 
illustreert de onbegrijpelijkheid van God, die deze ellendige toestanden toestaat. Het lijkt erop 
dat de opvattingen van Van Leeuwen over God en Christus aan het veranderen zijn, maar dat 
deze nog niet uitgekristalliseerd zijn. Het resultaat is een zekere onevenwichtigheid tussen de 
boodschap en de vertelling, een onevenwichtigheid die ook in sommige 
Wereldomroepverhalen voorkwam. 
 

Het teken van Jona 

De dood en doodsangst speelt in Het teken van Jona zowel direct als indirect een rol. 
Indirect doordat de ik-figuur het eeuwig leven wil en daarvoor naar een teken verlangt. (17) 
Direct doordat de angst wordt geformuleerd. Het paard van Johannes dat de ik-figuur 
verschijnt, is het symbool van de dood. Van Leeuwen sluit met dit beeld aan bij de 
Openbaring van Johannes als deze in zijn apocalyptisch visioen het vierde zegel ziet 
verbreken. Dan verschijnt een grijs paard en zijn berijder is de dood. Hij wordt vergezeld door 
het dodenrijk. Zij mogen op een kwart van de wereld dood en verderf zaaien. Dat doen ze 
door oorlogsgeweld, hongersnoden, dodelijke ziekten en wilde dieren. De ik-figuur ziet 
weliswaar geen berijder op het paard, maar hij zegt wel dat het dodenrijk achter het paard 
volgt. (17) Ook de vier middelen waarmee het paard dood en verderf zaait, komen voor als hij 
de keren beschrijft dat hij het paard zag. Hij zegt dan ook: “Ik zag allen die door het zwaard 
waren opengereten en door de honger waren geveld; ik zag de zwarte dood miljoenen mensen 
in zijn zwarte mantel bij elkaar vegen en hoorde het brullen van de wilde dieren der aarde.” 
(22) 

Doodsangst spreekt ook uit wat de ik-figuur zegt over de televisiebeelden die hij ziet. 
Hij vergelijkt ze met de harde boodschap die profeten uit de oudheid brachten, met dit 
verschil dat we nu zelf de conclusies moeten trekken uit de beelden die we zien: een 
uiteenspattende ruimtecapsule, de kernreactor in Tsjernobyl die ontploft, de kracht van de 
atoombommen, Doctor Mengele, Muammar al-Gaddafi met psychotische antennes gericht op 
Allah, Israël ingekapseld in islamitische landen, holocausten op joden, Armeniërs, Ethiopiërs 
en Russen. De ik-figuur concludeert dan ook uit al deze onheilsbeelden: “Ik weet met grote 
stelligheid dat de tijd nabij is.” (22)  

Een derde symbool van de dood is de figuur Laila. De roman zelf wijst erop dat Laila 
ook wel Lilith heet die de eerste vrouw van Adam was, een duivelse figuur. (155) In de 
kabbalistische geschriften werd ze het symbool van de zinnelijke begeerte en seksuele 
verleiding en godin van het kwaad. “Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste 
(ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn. 
[…] Dit gaf aanleiding tot voortdurende onenigheid bij het paar, tot Lilith er zo genoeg van 
had dat zij haar magische krachten gebruikte (zij kende de geheime naam van God en riep 
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Hem aan) om te ontkomen. Adam drong er bij God echter op aan Lilith terug te laten komen, 
maar zij weigerde. Volgens de legende zond God daarop drie engelen om haar terug te halen. 
De engelen dreigden haar en haar nakomelingen te vervloeken, maar zij dreigde op haar beurt 
de menselijke kinderen te vernietigen” [Anonymus 2011]157 

Laila wordt meteen afgeschilderd als een gevaar. Als de ik-figuur haar voor het eerst 
ontmoet voelt hij “een dodelijk gevaar, een oude paradijsvrees”. (99) Ook Juan Carlos vindt 
haar een gevaar: “Ik ontken niet dat er gevaren zijn, maar eens moeten we allen sterven.” 
(104) Hij staat met zijn leven borg dat de ik-figuur niet ten onder zal gaan aan Laila. Als Laila 
in Balboa naast het bed van de ik-figuur gaat zitten, ziet hij het paard van Johannes. Het is een 
vooruitwijzing van wat komen gaat. Ze probeert hem te verleiden, maar dit houdt meer in dan 
alleen het verrichten van een seksuele handeling. Ze zegt onder meer: “Er is geen 
rechtvaardiging voor jouw God, want heb je ooit iets anders gezien in dit leven dan armen in 
de rijke kerk, stervende kinderen in de woestijn, slachtvelden dampend van bloed van jonge 
soldaten, kampen waarin mensen zijn doodgemarteld en vergast? Neem mij en laat ons samen 
treden in het rijk, waarin macht wordt gegeven aan diegenen die er recht op hebben. […] 
Toen richtte Laila zich op en besteeg mij, gelijk een onoverwinnelijke ruiter een willoos 
paard.” (168-169) De ik-figuur voelt zich “aan het begin van mijn verschrikkelijke val”. (169)  

Laila is hier de duivel die de ik-figuur van God wil afhouden en hem zo voor de 
eeuwigheid wil vernietigen. Ze gebruikt precies de argumenten die Van Leeuwen steeds in 
zijn werken gebruikte om te kunnen constateren dat hij niet met zo’n God contact kon krijgen. 
De coïtus met Laila staat voor het verkopen van je ziel aan de duivel. Laila doet dit op de 
manier die de overlevering haar toedicht: de amazonezit. De scène kan ook worden gezien als 
een variant op de verdrijving uit het paradijs. De formulering dat de ik-figuur voelt dat hij een 
verschrikkelijke val gaat maken, brengt Kai’s val uit het paradijs in herinnering. In deze 
moderne variant van de verdrijving uit het paradijs is Laila de slang die verleidt met een voze 
belofte, die zal leiden tot de ondergang. In ieder geval werkt Van Leeuwen in tegenstelling tot 
zijn Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ de rol van de slang wel uit.  

Maar de ik-figuur valt niet uit het paradijs, want er gebeurt een wonder: “achter mijn 
trillende oogleden gleed een blauwe walvis mijn ziel in. […] En uit zijn spuitgat blies hij de 
mystieke mist van mijn bevrijding. En mijn angstschreeuw sneed door de bedorven ruimte 
van het bordeel: ‘Juan Carlos, ayúdame [help me].’” (169) De walvis kwam de ik-figuur 
hierbij te hulp. Hij had “met de laatste resten van een moed, uit wanhoop geboren” zijn ziel 
bij elkaar geschraapt en wilde om hulp roepen, maar er kwam geen geluid uit zijn keel. (169) 
Hij wilde zich dus met heel zijn ziel verzetten, maar was daar fysiek zelf niet toe in staat. Dan 
komt de walvis hem te hulp. En de walvis is in de roman al uitvoerig als symbool van God 
voorgesteld. 

De eerste die dit deed is Juan Carlos. Hij noemt de walvis “deze ark Gods in een 
corrupte wereld: de enige drager van wat groot is en rein.” (58) Verderop zegt Juan Carlos: 
“Ik ken alleen de God der oceanen, zoals Hij belichaamd is in de cachelote [potvis], die zich 
aan mij heeft geopenbaard toen ik een jongen was”, (150) en: “God heeft Zijn almacht 
bewaard in deze ark der oceanen en niet op de berg Ararat.” (151) Als hij luistert naar het 
geluid van de bultruggen, dat honderden mijlen uitstraalt onder water, heeft hij een ziel. Hij 
noemt het geluid “het lied van de eeuwigheid”. (151) Jona is volgens hem in de buik van God 
geweest. En over de walvisjacht zegt hij dat het het slachten van God is. (153)  

                                                 
157 Deze omschrijving van de demonische Lilith bevat precies de elementen die in de roman een rol spelen. Ik 
geef deze dan ook in plaats van te citeren uit het overzicht van de verschillende opvattingen over Lilith die Van 
Leeuwen zelf gaf in de Amigoe als toelichting bij het gedicht ‘De Lilith’ dat Tip Marugg aan hem had 
opgedragen. Dit overzicht verscheen drie jaar voor het verschijnen van Het teken van Jona. Het bevat niet de 
typerende bijzonderheden van de romanfiguur Laila. (B.v.L., 1985) 
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De walvis is een symbool voor de almachtige God en Laila is dat voor de duivel. 
Helemaal in overeenstemming met deze tegenstelling is het dat Laila de walvisjacht het 
mooiste vindt dat er is. Als het lichaam van een geharpoeneerde walvis aan boord wordt 
getakeld, krijgt ze een groots orgasme. (154) Het wonder dat de ik-figuur beleeft als Laila - de 
duivel - hem in bezit wil nemen, is dat de walvis - God - hem te hulp schiet omdat hij zich 
niet aan de duivel wil overleveren. Na deze gebeurtenis gaat de ik-figuur veranderd terug naar 
Curaçao: “En de vrede Gods daalde neer in mijn hart. Ik was dankbaar voor het behoud van 
mijn ziel. En Zijn geest was alom aanwezig in de wateren, waar mijn beschermers lagen te 
dromen, with strange whale eyes wide open in the waters of the beginning and the end.” (171) 

Het wonder lijkt het teken te zijn voor het bewijs dat er een eeuwig leven is, waar de 
ik-figuur naar verlangde: “Ik verlang naar een teken, maar ik weet dat ik geen teken kan 
ontvangen dan dat van Jona, de profeet.” (17) De vraag naar een teken komt voort uit de 
behoefte het paard van Johannes, dus het dodenrijk, te ontwijken en het besef dat het einde 
der tijden nabij is.158 Het is een verwijzing naar Mattheüs 12 : 39-40: “Dit is een verdorven en 
trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de 
profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo 
zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.”159 
Toch is de walvis die zijn ziel inglijdt, niet het verlangde teken, want er blijkt alleen uit dat 
God bestaat en te hulp schiet. Het feit dat de ik-figuur op zijn tocht naar Balboa ook drie 
dagen in een walvis heeft gezeten, is ook niet het verlangde teken, al lijkt het er wel op. De 
boot waarmee de tocht werd gemaakt, heette Cachelote, potvis. Drie dagen zat hij zwaar 
zeeziek binnen, wat hij “een ontstellende beproeving” noemt. (108) Op de vierde dag is hij 
weer beter en ontdekt hij “opnieuw en verbaasd” zijn omgeving en “dat de wereld opnieuw 
was geschapen: und alle Deine Werke sind herrlich, wie am ersten Tag.” (109) Ondanks de 
verwijzing naar het scheppingsverhaal en de implicatie dat de dood er dus niet meer zou zijn, 
is deze passage slechts een voorafspiegeling van het echte teken waar hij om vraagt.160  

Het wonder van de walvis die zijn ziel inglijdt, heeft de ik-figuur wel veranderd en 
inzicht gegeven. Na de ervaring in Balboa is de vrede Gods in zijn hart gedaald. Terug op 
Curaçao is hij volmaakt gelukkig. (175) Over zijn eerdere bedenkingen dat God achter het 
kwaad en de rampspoed in de wereld zat, zegt hij: “Wat een hoogmoed, wat een naïviteit!” 
(185) God is bezig met zonnestelsels, terwijl de ik-figuur iets anders had gedacht: “en ik maar 
denken dat deze geweldenaar zich bezighield met het mateloze verdriet van een gezin onder 
een bescheiden dak op een klein eiland in de lauwe zee! Wat een idioterie, wat een waanzin!” 
(186) Er blijkt uit dat het wonder wel heeft bewerkstelligd dat hij in God is gaan geloven. 

De roman laat er geen misverstand over bestaan: het teken krijgt de ik-figuur in een 
droom die hij heeft als hij wegens onder andere openbare dronkenschap is opgepakt na het 
feest dat hij voor zwervers op de kade gaf. Hij droomt dat hij in het water van een enorme 
krater ligt, “waarin duizenden blauwe walvissen […] de vrede bewaarden voor een boos en 
overspelig geslacht. […] In deze heilige ruimte dreef ik als een boreling in het vruchtwater 
van zijn moeder, ontheven aan de zwaartekracht der natuur, en ik wist dat ik hier zou 
ontvangen het teken van Jona.” (197) Hij ziet Christus uit het water “omhoog stijgen, voor 

                                                 
158 De zin voor de vraag om het teken stelt dat de ik-figuur het paard van Johannes moet vermijden (16) en de 
passages erna gaan over de ontmoetingen met het paard en de onheilsprofetieën die de tv-beelden verkondigen. 
(17-29) 
159 In een andere vertaling is vers 39 het motto van het eerste hoofdstuk van Het paard van Johannes: “Een boos 
en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de 
profeet.” 
160 Hier blijkt een nadeel van het vertellen in symbolen en parabelen. Als de ik-figuur bij het echte teken dit niet 
duidelijk had gesteld, had men met recht en reden de heenreis met de Cachelote als het teken kunnen aanmerken. 
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alle tijden onaangetast door de muffe aarde.” (197)161 Daarna worden de walvissen en de ik-
figuur de hemel ingezogen. Terug op aarde ligt hij op een walvis en stijgt er muziek op uit het 
water: “de walvissen zongen het lied van de eeuwigheid, zo onuitsprekelijk groot, zo 
geruststellend dat ik mij voor het eerst van mijn leven totaal geborgen voelde. […] Het teken 
van Jona was mij gegeven. Ik ben altijd een kind van God geweest. Maar wat ik zal zijn, is 
mij op de rug van de blauwe walvis geopenbaard. Mijn komende dood zal niet meer zijn dan 
het afleggen van een vergaan omhulsel, het stof zal zich weer voegen bij de aarde, de ziel zal 
omhoog stijgen om gelijk te worden aan Hem, die ik heb gezien. En ik zal allen weer 
ontmoeten die mij lief zijn geweest en er zal geen rouw meer zijn, slechts vreugde zal er zijn, 
want de synagoge van de Satan is met de aarde vergaan. En de mijnen en ik, zullen gelijk aan 
Hem, in volmaakt geluk tot het einde der dagen ons koesteren in Zijn liefde, bevrijd van de 
zware aarde, bevrijd van pijn en verdriet.” (199)162  

In het oeuvre van Boeli van Leeuwen is op het metafysische vlak een duidelijke lijn te 
zien. In de Wereldomroepverhalen betekende de verdrijving uit het paradijs dat de dood het 
einde was. Een eeuwig leven wachtte niet. De mens was alleen maar stof. Het eindpunt is: de 
mens is stof en ziel. Het aardse lichaam zal worden begraven, maar de ziel blijft voortleven en 
wordt verenigd met de geliefden en God. Het inzicht wordt niet gegeven als een theologisch 
traktaat, maar in parabelen.  

Deze veranderde visie heeft ook een andere visie tot gevolg op wat de mens maakt. 
Getuigden in de Wereldomroepverhalen de landhuizen nog van de grootsheid en de 
sterflijkheid van de mens, in Het teken van Jona getuigt het bouwen van een kathedraal van 
een ontkenning van de dood: “Iedere act of creation kan dan ook niets anders zijn dan een 
ontkenning van de dood.” (30)  
 
Kunst en maatschappij (2) 

In de paragrafen over wijsheid en kunst en maatschappij heb ik uit de 
Wereldomroepverhalen van Van Leeuwen een literatuuropvatting gedistilleerd: Literatuur 
moet wijsheid, waarheid en schoonheid bevatten, evenals mysterieuze symboliek. Verder 
moet de literatuur de samenleving getrouw tekenen en leren over het leven. Literatuur en 
kunst doorbreken de maatschappelijke conventies en prikken de opgeblazenheid van het 
maatschappelijk bestel door. Dat gebeurt soms met humor, soms met het vervreemdingseffect, 
want beide leggen verstarring bloot. Een op het oog absurde benadering van de werkelijkheid 
door de kunst, legt de absurditeit van de maatschappij bloot, zodat de absurdistische 
benadering van de maatschappij reëler is dan de maatschappij zelf.  

Expliciete beschouwingen over kunst en maatschappij komen in de romans niet voor, 
maar het is goed te merken dat deze literatuur- en kunstopvatting ten grondslag ligt aan zijn 
romans. In alle romans zijn de hoofdfiguren op zoek naar de vooral metafysische waarheid. 
De wijsheden die daaruit voortvloeien veranderen, omdat er een ontwikkeling in Van 
Leeuwens metafysische denken bleek te zijn.  

In de Wereldomroepverhalen kwam de speurtocht naar de metafysische waarheid als 
zodanig niet voor. Wel bleek soms impliciet dat deze Van Leeuwen bezig hield. Vooral het 
feit dat de mens sterfelijk is en de overtuiging dat hem geen eeuwig leven wacht, bleek 
daaruit. Het is ook niet verwonderlijk dat Van Leeuwen voor de Wereldomroep summier met 
                                                 
161 Het pleonasme omhoog stijgen is een pendant van het pleonasme dat Van Leeuwen gebruikte bij de 
verdrijving uit het paradijs: omlaag vallen. 
162 Boeli van Leeuwen was tijdens het schrijven van Het teken van Jona helemaal gefascineerd door het geluid 
dat walvissen maken. Hij werkte in het Seaquarium aan de roman en toen ik hem daar een keer sprak, moest ik 
met hem mee naar huis, waar hij mij opgewonden het geluid liet horen. Hij hoorde er echt de eeuwigheid in, hij 
hoorde meer dan ik, want ik hoorde alleen een wat schraal piepgeluid. Toen ik de roman voor het eerst las, 
merkte ik hoe dwingend de macht van een goed gebouwde parabel was: ik geloofde nu zonder meer in het 
majesteitelijke van het geluid. 
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metafysische beschouwingen is. Een roman geeft een schrijver veel meer ruimte dan een short 
story. In De eerste Adam heeft Van Leeuwen de ruimte om vrijwel letterlijk de theologische 
visie van Pierre Teilhard de Chardin, de theoloog naar wie Pater Bodin is gemodelleerd, weer 
te geven en te bestrijden. Daar zou hij voor de microfoon verschillende afleveringen voor 
nodig hebben gehad. De beperkte ruimte van een column is er in Geniale anarchie 
waarschijnlijk ook de oorzaak van dat daar geen metafysica in voorkomt. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat hij er geen behoefte meer toe had, omdat de speurtocht hiernaar met Het teken 
van Jona tot een einde was gekomen. 

De mysterieuze symboliek die kunst moet bevatten was al in de 
Wereldomroepverhalen aanwezig met name in de verhalen ‘Noordkust’, ‘Spaanse Water’ en 
‘Adam en Eva’. In de romans is dat ook steeds het geval, zoals de vallen uit het paradijs die 
hoofdfiguren maken, maar vooral als het gaat om de metafysische inzichten die de 
hoofdfiguren krijgen. Een roman als Het teken van Jona draait er zelfs helemaal om. Ook de 
visioenen en dromen van de hoofdfiguren zijn meestal mysterieuze symboliek, waarbij hele 
zonnestelsels uit elkaar spatten. “Het leven is een groots en vreselijk mysterie”, de niet 
gebruikte zin in het Wereldomroepverhaal ‘Spaanse Water’ zou als motto voor elke roman 
hebben kunnen dienen. Van Leeuwen tekent in zijn romans en in Geniale anarchie vooral de 
Curaçaose samenleving. Bij de bespreking hiervan heb ik herhaaldelijk opgemerkt dat er een 
hoge mate van herkenbaarheid van de werkelijkheid is. Of er hierdoor door de lezer iets wordt 
geleerd over het leven, is een vraag die ik niet voor anderen kan beantwoorden. Wel kan ik 
constateren dat Nederlandse politici na het verschijnen van Geniale anarchie in 
bijeenkomsten met Curaçaoënaars er graag uit citeerden.  

Literatuur moet volgens Van Leeuwen maatschappelijke conventies doorbreken. Dat 
doet hij op verschillende manieren. Het minst in het oog springend is het doorbreken van een 
taboe door de angst van Curaçaose mannen voor impotentie aan de orde te stellen. Hij schendt 
de maatschappelijke code dat men niet in het openbaar spreekt over buitenechtelijke seksuele 
betrekkingen en al helemaal niet als deze interraciaal zijn en er kinderen uit voortkomen. Het 
meest in het oog springend is sinds De eerste Adam de omgang die de hoofdfiguren hebben 
met mensen die door de maatschappij zijn uitgestoten: hoeren, clochards, alcoholici en 
drugsverslaafden. Het is opvallend dat Van Leeuwen dit allemaal niet deed in de 
Wereldomroepverhalen. Daarbij moeten we wel bedenken dat er in de jaren ’51-’54 op de 
Nederlandse radio over dergelijke zaken helemaal niet werd gesproken. 

De maatschappijkritiek wordt in het oeuvre van Van Leeuwen steeds sterker. In de 
Wereldomroepverhalen schetste hij Curaçao nog als een vredige welvarende samenleving. In 
De rots der struikeling en De eerste Adam verschijnt het beeld van een toneel waarop spelers 
hun rol moeten spelen. Eddy Lejeune vindt dit verstikkend en Kai Medema deprimerend. In 
De eerste Adam wordt voor het eerst de ellende van een krottenbuurt beschreven en de 
erbarmelijk toestand waarin duizenden kinderen opgroeien en niemand er zich over 
bekommert. In Schilden van leem wordt gezegd dat de maatschappelijke realiteit een grote 
stoornis is. Het establishment wordt zwijnerij verweten. En in Het teken van Jona heet het dat 
de wereld van het bestuurskantoor een bizarre schijnwereld is.  

In het Wereldomroepverhaal ‘De maatschappij en de kunst’ wordt de financiële 
wereld als een bizarre schijnwereld voorgesteld. In het verhaal ‘Wonderlijke krantenartikelen’ 
wordt het onbegrijpelijke jargon van deze sector op de hak genomen. In Geniale anarchie 
komt het verhaal ‘Salamanders in de offshore’ voor dat ook over de financiële wereld gaat. 
Van Leeuwen zegt erin dat hij absoluut geen talent heeft voor de commercie, wat op het 
advocatenkantoor in Caracas waar hij werkte manifest werd. Het is het opstapje naar een 
verhaal over het rondpompen van enorme bedragen over de wereld. Er klinkt meer 
verwondering in door over het feit dat er op deze manier geld wordt verdiend in de offshore, 
dan dat er iets aan de kaak wordt gesteld. We zien dus na al die jaren een mildere houding. 
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In de Wereldomroepverhalen kwamen de politici niet voor. Dat doen ze wel in het 
latere werk van Van Leeuwen. Hun opgeblazenheid, hun onkunde en hun afstand tot de 
werkelijke maatschappij moest het ontgelden. In de romans nam Van Leeuwen geen blad voor 
de mond. In Schilden van leem komt een effectieve satire op een eilandsraadvergadering voor. 
De kritiek klinkt ook in Geniale anarchie. Wel houdt Van Leeuwen zich aan de 
maatschappelijke code geen namen te noemen. 

De maatschappij die onderwerp is van zijn kritiek is de Curaçaose. Tegelijkertijd heeft 
zijn visie op deze maatschappij een hoge mate van algemene geldigheid. In welke 
maatschappij worden mensen niet gedwongen een rol te spelen? Welke maatschappij kent 
geen absurditeiten? Welke maatschappij kent geen opgeblazen gezagsdragers? Ook al 
beschrijft Van Leeuwen de Curaçaose maatschappij, de lezer die uit een andere afkomstig is, 
zal veel van zijn eigen omgeving erin herkennen. 

Dat geldt ook voor het curieuze vervreemdingseffect in het slot van Het teken van 
Jona. Op het eerste oog lijkt het een grap te zijn die Van Leeuwen uithaalt met zijn Curaçaose 
lezers. In de roman heeft de ik-figuur veel kenmerken van Boeli van Leeuwen. Hij is ex-
secretaris van het eilandgebied Curaçao, heeft in commissies gezeten, ook boeken en 
krantenartikelen geschreven en is meester-doctor. Hij heeft zich ook een tijdlang ingezet voor 
clochards en trad op als advocaat voor de armen. En zo zijn er nog talloze andere details die 
ervoor zouden pleiten dat de ik-figuur Boeli van Leeuwen is. Even duidelijk is dat hij dit niet 
is: hij gaat naar het niet bestaande land Balboa en is medeschuldig aan een moord op Curaçao. 
Dat Boeli van Leeuwen bewust dit spel tussen feit en fictie speelt, blijkt aan het eind. De ik-
figuur komt na een dronkenmansnacht thuis en wordt door zijn vrouw uitgefoeterd. Zij zegt 
onder meer: “Ben je helemaal bedonderd, om op jouw leeftijd weer aan de drank te gaan? Een 
dronken jongeling is een belachelijke verschijning: een bezopen, oude man is stupide, vies en 
obsceen en lijkt op iets dat door de kat naar binnen is gebracht. […] Ben je helemaal van God 
los?” (214) De ik-figuur antwoordt dat al dit verschrikkelijks tenslotte slechts in een boek 
gebeurt. Van Leeuwen hanteert hier het klassieke vervreemdingseffect door het doorbreken 
van de realiteitsillusie. 

De scène had voor kenners van Curaçao en Van Leeuwen een hoog 
werkelijkheidsgehalte. Die kenners slaat Van Leeuwen alle argumenten voor vileine 
opmerkingen uit de hand.163 De grap die hij uithaalt is te vergelijken met de grap die hij 
uithaalde in zijn Wereldomroepverhaal als Nederlanders niets van Curaçao wisten. Hij 
speelde dan een beetje met hun onkunde. Hier speelt hij met de veronderstelde kunde bij de 
‘kenners’.164 Maar het vervreemdingseffect werkt ook op een lezer die dit allemaal niet weet. 
Hij wordt aan het denken gezet over de relatie tussen de fictie, de roman dus die hij gelezen 
heeft, en de realiteit en dat is precies de bedoeling van een vervreemdingseffect. 
 

                                                 
163 Toen ik het eens met hem over deze scène had, was hij zich dat heel bewust. Hij had er ook veel plezier om, 
vond het een geslaagde grap. 
164 Van Leeuwen komt in Geniale anarchie in het verhaal ‘Het naakte bestaan’ terug op deze passage. Hij 
herhaalt daar het spel met feit en fictie. Eerst vermeldt hij het feit dat zijn vrouw en kinderen altijd met een grote 
boog om een nieuw boek van hem heen lopen, alsof het een landmijn is. Dan schakelt hij over op de fictie: “Om 
deze angst te temperen, verzekerde ik, in mijn laatste boek, mijn fictieve vrouw dat al dit verschrikkelijks maar 
in een boek gebeurt’, waarop mijn fictieve vrouw deze slinkse poging tot relativering resoluut afkapte met de 
woorden: ‘Kom me alsjeblieft niet paaien met je literaire praatjes.’” (164) Doordat de fictie in de context van 
zijn feitelijke gezin werd geplaatst, krijgt ze de schijn van een feit, maar ….. De redenatie kan zo eindeloos 
doorgaan. Het is een soort Droste-cacaoblikjes-effect met het vervreemdingseffect. Het feit dat hij op het 
vervreemdingseffect uit het slot van Het teken van Jona terugkomt in een column voor een lokale krant wijst 
erop dat de scène vooral bedoeld was voor lokaal gebruik, zoals ik al stelde. 
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CONCLUSIES  

 
De literatuuropvatting die Boeli van Leeuwen voor het eerst impliciet formuleerde in 

zijn Wereldomroepverhalen is hij in zijn verdere oeuvre trouw gebleven en hij gaf er vorm 
aan.  

Vergelijking met het eerdere werk van Boeli van Leeuwen toonde aan dat de 
Wereldomroepverhalen het eerste scheppend proza van hem is. Daardoor nemen ze een 
unieke plaats in binnen het oeuvre van deze schrijver. Als schrijver van scheppend proza is hij 
zijn carrière bij de Wereldomroep begonnen. De vondst van deze verhalen betekent het 
opvullen van een lacune in zijn schrijversleven. De Wereldomroep heeft dus grote betekenis 
gehad voor zijn ontwikkeling: ze verschafte hem een podium waar hij kon beginnen als 
scheppend prozaïst.  

Door het vroegere werk voor het eerst in samenhang te analyseren en te vergelijken 
met de Wereldomroepverhalen bleek ook dat Van Leeuwen in de Wereldomroepverhalen van 
literatuuropvatting is veranderd. Uit zijn verhalen blijkt dat literatuur wijsheid, waarheid en 
schoonheid moet bevatten, evenals mysterieuze symboliek. Verder moet de literatuur een 
maatschappelijke component bevatten door de samenleving getrouw te tekenen, te leren over 
het leven, de maatschappelijke conventies doorbreken en de opgeblazenheid van het 
maatschappelijk bestel doorprikken. Het bleek dat deze literatuuropvatting bepalend is 
geweest bij het schrijven van al zijn latere werk. De invloed van deze ideeën die hij voor het 
eerst formuleerde voor de Wereldomroepmicrofoon, op zijn oeuvre is dus buitengewoon 
groot. 

Alle elementen over de Curaçaoënaar en Curaçao die in de Wereldomroepverhalen 
voorkwamen, spelen ook een rol in het latere oeuvre van Boeli van Leeuwen. Bij sommige 
vindt geen verandering plaats, zoals bij de smaak voor het absurde en fantastische en de 
freaks. Bij andere vindt wel een verandering plaats. Dit is het geval bij de spotzucht van de 
Curaçaoënaars. In De rots der struikeling wordt ze gezien als een redding tegen de verstikking 
van de maatschappij. Bij de spotzucht gaat daar ook lasterpraat horen die dezelfde functie 
heeft. In De eerste Adam dient de spot en de impotente kwaadsprekerij ook om de morele 
verontwaardiging te temperen. Daarmee komt een overlapping van deze eigenschap en de 
toegeeflijkheid. Ook de spot om intellectuelen verandert van achtergrond. Bij intellectuelen 
die uit Nederland terugkeren, gaat een rol spelen dat ze verhollandst zijn in die zin dat ze 
andere normen en waarden hebben gekregen.  

De tolerantie komt ook in een ander daglicht te staan. Dat blijkt het duidelijkst in De 
eerste Adam, waar de drang om alles te weten vooraf gaat aan de tolerantie. Als men alles 
weet van een ander is de nivelleringsdrang bevredigd en concludeert men dat deze gelijk is 
aan ons. De tolerantie die daaruit voortvloeit uit zich in toegeeflijkheid en kwaadsprekerij. 
Deze vervlechting van verschillende elementen uit de Wereldomroepverhalen is typerend 
voor het gebruik ervan in de romans. De elementen komen bovendien nooit als losse entiteiten 
voor, maar staan steeds in functie van andere meer omvattende motieven.  

De elementen worden bouwstenen, waarmee hij de maatschappelijke orde illustreert. 
Dat gebeurt in De rots der struikeling bij de toegeeflijkheid, waaraan de maatschappelijke 
orde grenzen stelt. Het gebeurt ook bij de beschrijving van de landhuizen die in de romans de 
teruggang van de belangrijkheid van de blanke protestantse bovenlaag uitdrukken. 

Opvallend is dat de Curaçaose maatschappij in het latere oeuvre veel negatiever wordt 
beschreven dan in de Wereldomroepverhalen. In de romans is het een verstikkend eiland waar 
iedereen gedwongen is een rol te spelen, terwijl in de Wereldomroepverhalen juist werd 
beklemtoond dat er tolerantie was en iedereen de kans had zichzelf te zijn, zodat men er niet 
ten onder ging. Deze verandering is volgens Van Leeuwen een weerspiegeling van wat er in 
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de werkelijkheid gebeurde, want in Geniale anarchie vraagt hij zich verbaasd af hoe het 
mogelijk is dat Curaçao sinds de autonomie naar de bliksem is geholpen. 

In de Wereldomroepverhalen was geen sprake van spanningen tussen de raciale 
groeperingen op Curaçao. Die komen in het latere oeuvre van Van Leeuwen ook niet voor. 
Wel heet het dat de maatschappelijke ordening berust op raciale kenmerken, maar tot een 
rassenoorlog zal het niet komen door de interraciale seksuele contacten. De openheid over 
seks is een groot verschil met de Wereldomroepverhalen, waar slechts één keer hoeren 
voorkwamen en daar nog keurig meisjes van plezier werden genoemd. Dit verschil zal 
ongetwijfeld komen, doordat in het begin van de jaren vijftig voor de Nederlandse, 
Surinaamse en Antilliaanse omroepen seks nog een taboe was. 

Klonk er in de Wereldomroepverhalen nog waardering voor de gevatheid van de 
politici, in het latere werk is er slechts kritiek en satire op politici. In Geniale anarchie echter 
krijgen niet de politici de schuld van de achteruitgang, maar de hele bevolking. Ook klinkt 
daar door dat de Curaçaose maatschappij het wel zal overleven.  

Bij het onderzoek naar het beeld van de Nederlander en Nederland bleek op de 
verschillen in streekkarakters na alle elementen uit de Wereldomroepverhalen in een of 
andere gedaante terugkomen in het verdere oeuvre van Boeli van Leeuwen: de benauwde 
behuizing, de massaliteit, het grijze en grauwe land, de drassigheid van het land, de karigheid 
aan woorden, het geordende van het kunstmatige landschap, de liefde voor Amsterdam, de rol 
van Nietzsche en Darwin in zijn denken onder invloed van een leraar, de vrienden die 
individuele absurdistische trekjes vertonen, de betrekkelijke armoede in Nederland, de 
invloed van het calvinisme, de nuchtere taal en het feit dat de Nederlanders toch niet zo 
nuchter zijn als men denkt. Er is bijna geen ontwikkeling te constateren in deze motieven. 
Alleen over de invloed van de gymnasiumleraren klinkt in Geniale anarchie een heel ander 
geluid.  

Soms ligt de overeenkomst tussen de Wereldomroepverhalen en het verdere oeuvre op 
een abstract niveau. Het Wereldomroepverhaal ‘Vakantietypen’ drukt onder meer uit dat 
Nederlanders de neiging hebben zich individualistisch voor te doen, maar dat ze dat allemaal 
op dezelfde manier zijn, zodat ze veel conformistischer zijn dan ze zelf denken. Hetzelfde 
wordt uitgedrukt in de kritische beschrijvingen van het artiestenmilieu van het Leidseplein. Er 
is wel een verschil in toon: in het Wereldomroepverhaal is die mild, als het over de artiesten 
gaat is die scherp. Hier liggen persoonlijke ervaringen van Van Leeuwen aan ten grondslag. 
Zo kreeg hij de raad van Adriaan Morriën de kreten die het artiestenmilieu slaakt aan te leren, 
omdat hij er anders helemaal uit lag [De Roo 1980: 56]. Hij voelde zich niet gehoord door dit 
milieu. Daar komt bij dat het van artiesten eenheidworsten probeerde te maken, iets waar hij 
al in zijn Wereldomroepverhalen zijn afkeer over uitsprak. De onwetendheid van de 
Nederlander over Curaçao werd in het Wereldomroepverhaal ‘Onwetendheid over Curaçao’ 
bekritiseerd en bespot. In Schilden van leem gebeurt hetzelfde met de Nederlandse 
schoonouders van de hoofdfiguur die als toeristen op Curaçao komen en denken dat alles daar 
ook zo functioneert als in Nederland.  

Alle elementen van de wijsheid in de Wereldomroepverhalen komen terug in het latere 
oeuvre van Boeli van Leeuwen. De figuur van de wijze, eenvoudige ongeletterde ondervindt 
geen verandering. De nadruk in het verdere oeuvre ligt veel minder op de tegenstelling met de 
schoolse geleerdheid. In Een vreemdeling op aarde krijgt hij bijvoorbeeld een functie binnen 
de thematiek van de eenzaamheid door zijn uitleg dat je niets echt kwijt kunt raken, wat je 
ooit hebt bezeten. In De eerste Adam is de wijze niet ongeletterd en combineert Van Leeuwen 
deze met de figuur van de freak. Het is duidelijk dat de wijze ongeletterde Afro-Curaçaoënaar 
Boeli van Leeuwen een levenlang heeft gefascineerd. In De ruïne van een kathedraal wijdt hij 
zelfs een apart verhaal aan Joans, de visser. In De rots der struikeling wordt het begrip 
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wijsheid en waarheid voor het eerst helemaal in metafysisch vlak gebracht en dat blijft zo in 
het verdere werk. 

Bepalend voor zijn positionering in de maatschappij en de opstelling van de 
hoofdfiguren in de romans is het inzicht dat hij in het Wereldomroepverhaal ‘Houding van 
studenten’ voor het eerst formuleerde. Een intellectueel moet zich naast de maatschappij 
opstellen en ervoor zorgen dat hij geen onderdeel wordt van het probleem. 

In de Wereldomroepverhalen kwamen de volgende metafysische elementen voor: de 
droom van een eeuwig leven uitgedrukt als de zoektocht naar het verloren paradijs, het besef 
sterfelijk te zijn en de wetenschap dat er geen hiernamaals is, de hieruit voortspruitende 
doodsangst, de zee als symbool voor de dood en de aarde voor het leven, oude gebouwen die 
getuigen van de sterfelijkheid van de mens, de erfzonde die de oorzaak is van de gruwelen in 
de Spaanse burgeroorlog en eeuwigheidsmomenten waarin de tijd stilstaat. 

Alle metafysische elementen uit de Wereldomroepverhalen komen uitvoerig terug in 
het verdere oeuvre van Boeli van Leeuwen. De romans draaien metafysisch gezien om vragen 
als: als er een almachtige God is, hoe kan het dat hij zoveel gruwelen in de wereld toestaat en 
hoe kan het dat hij zijn zoon dan een gruweldood aan het kruis laat sterven; hoe kan ik tot 
God komen; wat is de betekenis van Christus; is er een leven na dit leven? Het zijn vragen die 
in de Wereldomroepverhalen niet voorkomen, maar bij de zoektocht naar een antwoord zijn 
de elementen uit de Wereldomroepverhalen wel vaste bouwstenen. 

Deze bouwstenen zijn soms in de romans niet op dezelfde manier gemetseld als in de 
Wereldomroepverhalen. Hun wordt een andere betekenis toegekend in functie van de 
thematiek van de roman. Zo betekende de verdrijving uit het paradijs in het 
Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ vooral het besef van de sterfelijkheid van de mens. In 
De rots der struikeling ligt de nadruk op de zondeval en het daarop volgend doodslaan van 
elkaar in functie van het ongeloof in een God die de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog 
toestaat. In Een vreemdeling op aarde wordt de verdrijving uit het paradijs vooral gekoppeld 
aan de existentiële eenzaamheid van de mens, wederom de hoofdthematiek. In De eerste 
Adam krijgt de val uit het paradijs de kleur van Sartre: het zien van een ander bepaalt je en 
leidt tot eenzaamheid en vooral tot onbegrip van wat je zelf doet en wat je beweegredenen 
zijn, maar je beseft wel dat je jezelf bent. Adam hielp sinds zijn val uit het paradijs individuen 
in nood en kwam zo in contact met God. De verdrijving leidde dus paradoxaal genoeg tot 
God.  

De symbolische betekenis van de zee maakt een ontwikkeling door. In het 
Wereldomroepverhaal ‘Spaanse water’ was hij nog het symbool van de dood en de aarde van 
het leven. In de volgende romans is de zee eigenlijk indifferent, maar in Het teken van Jona is 
hij het symbool van de eeuwigheid. De verandering heeft te maken met de walvis die in de 
roman het symbool van God is. Ook de symboliek van oude gebouwen verandert. Getuigden 
ze in het Wereldomroepverhaal nog van de sterfelijkheid van de mens, in Van Leeuwens 
laatste roman zijn ze een ontkenning van de dood, zoals elke scheppingsdaad dat is. De 
boodschap in de roman is immers dat de mens een eeuwig leven wacht. 

Uit de stijl van het vroegere werk bleek dat de Wereldomroepverhalen geen rol hebben 
gespeeld bij de ontwikkeling van zijn kenmerkende “barokke” stijl. Deze komt daar al voor en 
is typerend voor al zijn verdere literaire werk. 

In de Wereldomroepverhalen experimenteert Van Leeuwen met de montagetechniek: 
schijnbaar onsamenhangende fragmenten vertellen die uiteindelijk samenvallen tot een 
eenheid. Soms levert dat mooie verhalen op, soms raakt hij de draad kwijt. De opbouw van 
zijn latere romans kenmerkt zich door deze montagetechniek, zodat we kunnen stellen dat de 
Wereldomroepverhalen voor zijn ontwikkeling belangrijk waren, omdat hij er 
experimenteerde met de vorm die zijn romans ging kenmerken. 
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In de Wereldomroepverhalen positioneerde Van Leeuwen zich als een intellectueel die 
naast de maatschappij staat en deze observeert. Het is een positie die alle vertellers in zijn 
romans innemen. Ook hier blijkt weer het grote belang van deze verhalen voor de vorming 
van Van Leeuwen als schrijver. 

Een gedetailleerde analyse van de thematiek in de Wereldomroepverhalen vormde het 
uitgangspunt voor een vergelijking met het verdere oeuvre. Hieruit bleek dat vrijwel alle 
elementen uit de Wereldomroepverhalen in de latere werken voorkwamen. Ik concludeer 
hieruit dat Van Leeuwen het in de Wereldomroepverhalen meestal over zaken had die hem 
een levenlang boeiden. Het waren dus geen praatjes voor de vaak, om een variant te gebruiken 
op Praatjes voor de West. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat zijn verhalen zo werden 
aangekondigd. Omdat alle elementen voor het eerst in het oeuvre van Van Leeuwen 
voorkwamen, ligt de conclusie voor de hand dat de verhalen een grote rol hebben gespeeld bij 
zijn ontwikkeling als schrijver.  

Niet altijd komt een motief uit de Wereldomroepverhalen terug. Zo verdwijnt het 
beeld van Curaçao als een welvarend eiland al spoedig. De oorzaak is dat de maatschappelijke 
werkelijkheid veranderde. Van Leeuwen hield zich dus aan zijn literatuuropvatting die onder 
meer inhield dat literatuur een getrouw beeld van de maatschappij moet geven.  

De metafysische elementen spelen in de Wereldomroepverhalen een kleinere rol dan 
in de romans. Dat komt door de beperkte omvang van de verhalen. De doodsangst speelt een 
rol en het besef dat er geen eeuwig leven is. In feite is dit het standpunt dat voorkomt in De 
rots der struikeling. Na deze roman ontwikkelt Van Leeuwens denken over de metafysica 
zich steeds verder. Hierdoor is het mogelijk dat de zee en oude gebouwen, die symbool waren 
voor de dood en de sterfelijkheid van de mens, uiteindelijk symbool worden voor de 
eeuwigheid en de onsterfelijkheid van de mens. 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




