
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Praatjes voor de West: de Wereldomroep en de Antilliaanse en Surinaamse
literatuur 1947-1958

de Roo, B.J.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Roo, B. J. (2014). Praatjes voor de West: de Wereldomroep en de Antilliaanse en
Surinaamse literatuur 1947-1958. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/praatjes-voor-de-west-de-wereldomroep-en-de-antilliaanse-en-surinaamse-literatuur-19471958(e3901d38-c4b5-448a-b303-72ebf8d97a4a).html


 195

9. JULES DE PALM 
 
 
Inleiding 

Jules de Palm werd in 1922 op Curaçao geboren.165 Van 1938 tot 1949 werkte hij bij 
het lager onderwijs op Curaçao en Aruba. In 1948 ging hij voor het eerst naar Nederland op 
verlof: “Ik keek er mijn ogen uit. Op Curaçao was ik altijd voor achterlijk versleten, omdat ik 
strikt was. Sprak je een tijdstip af, dan moest je je daar volgens mij aan houden. In Nederland 
zag ik dat dit daar heel normaal was,” vertelde hij me. Voor de studie m.o.–A Nederlands 
ging hij in 1949 weer naar Nederland, waarna hij in 1955 korte tijd op Aruba werkte. Hij 
keerde terug naar Nederland waar hij in 1958 aan de Universiteit van Leiden zijn doctoraal 
Nederlands behaalde. In 1969 promoveerde hij op het proefschrift Het Nederlands op de 
Curaçaose school.166 Van 1959 tot zijn pensionering in 1982 was hij hoofdcoördinator 
Centraal Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen. In 2013 overleed hij. 

De Palm was actief als schrijver, essayist en redacteur. In 1943 maakte hij samen met 
zijn vrienden Pierre Lauffer en René de Rooy de Cancionero papiamento no. 1 onder het 
pseudoniem Julio Perrenal. Hierover publiceerde hij in 1979 het boek Julio Perrenal; 
Dichters van het Papiamentse lied. Volgens Broek [2006 I : 162/163] droeg De Palm met 
deze publicatie de liederen de Antilliaanse literatuurgeschiedenis binnen. In 1967 schreef hij 
Ilushon di anochi, een Papiamentstalige bewerking van Shakespeare’s Midsummer Night’s 
Dream. Hij schreef ook verspreid gedichten in het Papiaments. In Nederland en op de 
Nederlandse Antillen kreeg hij vooral bekendheid met drie verhalenbundels die uitkwamen bij 
De Bezige Bij: Antiya (1981), Kinderen van de fraters (1985) en Lekker warm, lekker bruin 
(1989). Van het literaire tijdschrift Antilliaanse Cahiers was hij het eerste jaar redactielid. Hij 
had onder meer ook de redactie van de Encyclopedie der Nederlandse Antillen en maakte deel 
uit van de redactie die het verzameld werk van Debrot uitgaf. In 1995 werd hij onderscheiden 
met de hoogste culturele prijs van Curaçao, de Cola Debrotprijs. 

De Palm kwam bij de Wereldomroep omdat hij werd gevraagd door Van de Walle, het 
hoofd van de West-Indische afdeling van de Wereldomroep. Zij kenden elkaar al uit de 
Antillen. De draaiboeken geven aan dat hij voor het eerst op 29 november 1952 gedichten in 
het Papiaments voorlas. Welke gedichten dit waren, valt niet te achterhalen, want ze zaten niet 
bij het draaiboek.  

Op 13 juli 1953 hield hij een causerie in het Papiaments over Antilliaanse Cahiers. 
Alleen een Nederlandse samenvatting is bewaard gebleven. Deze komt op pagina 323 aan de 
orde bij de besprekingen van tijdschriften. Twee weken later, op 27 juli 1953, sprak hij over 
Alonso de Ojeda, die in 1499 Curaçao “ontdekt” zou hebben. Ook deze bijdrage ontbreekt. 
Wel bewaard gebleven zijn de gedichten die hij op 17 april 1954 voordroeg. Het zijn 
gedichten van Pierre Lauffer en twee van hemzelf: ‘Shi Nostalgia’ en ‘Rabia’. Op 21 
december 1955 droeg hij het verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ voor, dat in 1954 in het 
Sticusajaarboek was gepubliceerd. Hij moest het vaak op studentenavonden voordragen. Jules 
de Palm hierover: “Die avonden waren eigenlijk feestavonden, waar gedanst werd. Daar 
moest destijds vermakelijkheidsbelasting over betaald worden. Om die te ontduiken werd 
voor de pauze iets cultureels georganiseerd en dan moest ik vaak opdraven. Ik stond toen 
bekend als de kerstcake.” Van de Walle vroeg hem het verhaal ook voor de Wereldomroep te 
vertellen. Daarna stimuleerde hij De Palm ook andere verhalen te schrijven. Pas op 20 

                                                 
165 De biografische gegevens zijn ontleend aan Rutgers 2007: 192 en aan een eigen interview met De Palm in de 
zomer van 2006.  
166 Het onderzoekt welke fouten tegen het Nederlands Curaçaose schoolkinderen maken en komt tot de conclusie 
dat veel fouten te herleiden zijn tot een letterlijke vertaling uit het Papiaments. Om deze reden werd het 
proefschrift ook wel eens spottend genoemd Het Papiaments op de Nederlandse school.  
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augustus 1956 geeft De Palm gehoor aan het verzoek van Van de Walle meer verhalen te 
schrijven en voor de microfoon te brengen. Het zullen in totaal tien verhalen en 
beschouwingen worden, die speciaal voor de Wereldomroep zijn geschreven en die alle 
bewaard zijn gebleven. Op 18 januari 1956 droeg De Palm nog een keer gedichten van Pierre 
Lauffer voor. 

In onderstaand overzicht van De Palms bijdragen zijn de ontbrekende in het archief 
met een sterretje aangegeven. 
 
29-11-52: Voordracht gedichten in het Papiaments.* 
13-7-53: Causerie in het Papiaments over Antilliaanse Cahiers.* 
27-7-53: Alonso de Ojeda.* 
17-4-54: Voordracht gedichten van Lauffer en De Palm. 
21-12-55: De Kerstcakes van Sjon Keta. 
18-1-56: Voordracht gedichten van Lauffer.* 
20-8-56: Toni’s Waterloo. 
3-9-56: Het oude gareel ontwend. 
15-11-56: De Curaçaoënaar en de winter. 
28-11-56: De Curaçaoënaar en Sinterklaas. 
27-12-56: De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands. 
31-12-56: ’t Geluk gaat de drempel over. 
7-2-57: De Curaçaoënaar en de muziek. 
11-4-57: De Curaçaoënaar en de poëzie. 
2-5-57: De Curaçaoënaar en het boek. 
14-12-57: Indrukken over St. Nicolaas en Kerstmis. 

In dit hoofdstuk zal ik eerst werk bespreken dat De Palm gepubliceerd had, voordat hij 
zijn verhalen speciaal voor de Wereldomroep schreef. Daarna ga ik in op de twee gedichten 
die hij van zichzelf voordroeg op 17 april 1954. Vervolgens bespreek ik de drie verhalen die 
De Palm voor de Wereldomroep schreef en ik ga daarbij omwille van de overzichtelijkheid 
ook na hoe ze terugkomen in zijn oeuvre. Dan bespreek ik de serie “De Curaçaoënaar en ...”, 
omdat deze een zekere eenheid vertoont. Vervolgens bekijk ik hoe elementen uit zijn 
Wereldomroepwerken voorkomen in de rest van zijn oeuvre.  

HET VROEGERE WERK  

 

‘Hoe ik mij Suriname voorstel’ 

De eerste publicatie van Jules de Palm is recent teruggevonden door May Ling Thio 
die onderzoek doet naar de geschiedenis van Surinamers op Curaçao. Het is een artikel 
getiteld: ‘Hoe ik mij Suriname voorstel’ en het verscheen op 9 juli 1942 in Jong Suriname het 
orgaan van JPF, de Surinaamse vereniging op Curaçao.  

Hij begint met te zeggen dat hij op verzoek van een van de leden van J.P.F. zijn 
voorstelling van Suriname vertelt. Als kind wist hij niet veel meer over Suriname dan: “een 
land met ‘vreselijk knappe mensen’, ‘malaria’, ‘bosnegers’ en ‘takkitakki’.” Nu hij veel 
Surinaamse immigranten heeft gesproken “die in gloedvolle woorden spreken over hun 
vaderland”, weet hij er meer over. Hij stelt zich voor dat het een land is met een fabelachtige 
natuur. De Palm vervolgt: “Elke keer als ik het voorrecht heb een Surinamer te spreken, wordt 
mij eerst duidelijk hoe pover en armzalig mijn geliefd vaderland is. Het ‘bij ons in Suriname’ 
ligt a.h.w. bestorven op de lippen der bewoners en wordt gebruikt om in ’t oog te doen 
springen hoe gebrekkig en onvolmaakt Curaçao is, dat met open armen de ‘verlichtende 
geesten’ ontvangt die het zullen opheffen uit de duisternis waarin het gedompeld is.” 
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Vervolgens gaat De Palm in op het opleidingsniveau in Suriname, waarover de 
Surinamers opsnijden. Hij stelt zich voor dat hij bij een bezoek aan Suriname wordt 
opgewacht door een witkiel “die in 6 of 7 talen mij zijn diensten aanbiedt en mij vervolgens 
een akte van bekwaamheid als onderwijzer vertoont.” Timmerlieden zijn er advocaten zonder 
praktijk en metselaars stuurlieden eerste klasse. Kortom: “Geen land met een groter 
percentage intellectuelen.” Hoge posten worden er bekleed door kleurlingen “of liever gezegd 
door negers” wat op Curaçao zo goed als nooit voorkomt. Het Surinaamse volk is door het 
hoge opleidingsniveau correct en zedelijk. Industrie, nijverheid en mijnbouw bloeien er en er 
is een rijkdom aan bodemschatten. “Alleen is het moeilijk arbeiders te krijgen om deze stoffen 
uit de grond te halen.” 

De Palm besluit: “Vurig verlang ik naar ’t ogenblik dat ik voet aan wal kan zetten om 
dit nimmer genoeg te prijzen land, dat op de ganse wereld zijn weerga niet heeft, in 
ogenschouw te kunnen nemen.” Het stuk is doordrenkt van ironie, waarmee De Palm zijn 
ergernis over het opsnijden van Surinamers uitdrukt.  

Het is een onderwerp waar hij zich jaren later nog druk om maakte. Hij bracht het in 
het interview met mij ter sprake toen het ging over de Wereldomroepserie De Curaçaoënaar 
en …. Hij zei dat hij voor deze serie nog een bijdrage had gemaakt: ‘De Curaçaoënaar en 
Suriname’. Hij had zich gestoord aan het feit dat Surinamers op Curaçao altijd opsnijden over 
hun land, alsof daar alles beter was, terwijl ze ondertussen lekker op Curaçao werkten. De 
Palm: “Er kwam dus heel wat negatiefs over Suriname in die bijdrage voor en Van de Walle 
zei me dat ik aan het eind een positieve draai aan het verhaal moest geven. Dat deed ik door 
aan het eind iets te zeggen in de trant van: als het op Curaçao allemaal wat minder is dan in 
Suriname, wordt het dan geen tijd dat Suriname aan Curaçao hulp gaat geven? Dat viel bij 
Van de Walle niet in goede aarde. De bijdrage is niet uitgezonden.” 

Ik wist niet wat ik van De Palms verhaal moest denken, want de eerste publicatie van 
hem was toen onbekend. Ik kon niet meer nagaan of hij inderdaad voor de Wereldomroep 
zo’n bijdrage had gemaakt. Nu is duidelijk dat wat De Palm me vertelde precies klopt met de 
inhoud van ‘Hoe ik mij Suriname voorstel’, uitgezonderd de positieve draai die hij er van Van 
de Walle aan moest geven, die tenslotte even ironisch uitviel als al het voorafgaande. Het is 
mogelijk dat De Palm de waarheid sprak in het interview en dat hij voor de geplande bijdrage 
‘De Curaçaoënaar en Suriname’ zijn oudste stuk uit de lade heeft gehaald. Het is evenzeer 
mogelijk dat hij dit niet heeft gedaan en weer mystificeerde in de hoop dat zijn visie op 
Surinamers op Curaçao een plaats zou krijgen in dit onderzoek. Verderop zal blijken dat Jules 
de Palm houdt van mystificeren. Feit is in ieder geval dat het “bij ons in Suriname” hem hoog 
zat. Feit is ook dat zijn eerste publicatie zich kenmerkt door ironie. 
 

Cancionero Papiamento No. I 

In 1943 schreef Jules de Palm samen met zijn vrienden Pierre Lauffer en René de 
Rooy onder het pseudoniem Julio Perrenal tien liedjes in het Papiaments. Met een 
driemanschap als auteur is het precieze aandeel van Jules de Palm bij de totstandkoming van 
de gedichten niet meer te bepalen, ondanks zijn verhaal over de ontstaansgeschiedenis en 
ontvangst van de liedjes. Aan de andere kant is het zo dat De Palm voluit 
medeverantwoordelijk is voor de inhoud ervan en die weerspiegelt de veranderingen die 
hebben plaats gevonden door de aanwezigheid van veel Amerikaanse militairen. Het leven dat 
zij bezingen is een leven van feesten, drinken en vrijen in de verduisterde parken, kortom: een 
leven van drank, seks en muziek. Een liedje als ‘Mi pushi’ ‘Mijn poesje’ laat in 
dubbelzinnigheid niets te raden over:  
 
Ta kiko lo mi hasi 
ku mi pushi sin manera 
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pasobra di mi pushi 
tur kos lo mi por spera  
 
[…] 
 
E ta risibi bishita 
tur anochi riba dak 
no tin moda pa nan kita 
i mi nervionan ta krak 
 
[…] 
 

De Palm [1979: 74] vertaalt deze strofen als volgt: 
 
Wat zal ik doen 
met mijn ongemanierde poes 
want van mijn poes 
kan ik alles verwachten 
 
[…] 
 
Zij ontvangt iedere nacht 
bezoek op het dak 
ze willen maar niet weggaan 
en ik krijg er de zenuwen van 
 
[…] 
 

Doodleuk zegt De Palm over dit vers: “We waren ervan overtuigd, dat zelfs de 
ferventste kattenliefhebster er geen aanstoot aan zou nemen”, een zin die voor de goede 
verstaander ook een dubbele bodem heeft [Ibid. 73] 

Julio Perrenal zong de lofzang van het door velen (o.a. de populaire Curaçaose 
columnist Tuyuchi en de katholieke geestelijkheid) zo verfoeide modernismo [Rutgers 1994: 
153]. Deze verheerlijking van het leven met seks, drank en moderne muziek dat brak met de 
katholieke moraal, is de inhoudelijke vernieuwing die het drietal in de Antilliaanse literatuur 
bracht. 
  In ‘De geboorte van Julio Perrenal’ stipt De Palm maar heel even de dubbelzinnigheid 
van calypso’s aan en zegt hij dat Curaçao ook liedjes met een dubbele bodem kende, maar dat 
men het hoogst ongepast vond deze ten gehore te brengen [De Palm 1979: 39]. Hij betrekt 
deze dubbelzinnigheid bovendien helemaal niet op de liedjes van Julio Perrenal. Zijn hele 
betoog staat in het teken van de onderwaardering van het Papiaments en dat zij met hun 
liedjes daar verandering in wilden brengen. Ook het feit dat hun liedjes niet door bands 
worden gespeeld wijt De Palm hieraan: “De combo’s, trio’s waren doodsbenauwd, dat zij aan 
populariteit zouden inboeten indien zij liedjes in het Papiamentu ten gehore zouden brengen!” 
[Ibid. 82] Hij herhaalt hetzelfde met andere woorden een zin verder als hij zegt dat zij niet 
voor mogelijk hadden gehouden “dat muziekgezelschappen – bestaande uit Curaçaoënaars - 
botweg zouden weigeren om in hun eigen taal te zingen […]” Toen hun liedjes op 7 juli 1943 
door de Curom toch zouden worden uitgezonden, verscheen een aantal muzikanten niet, zodat 
zijzelf moesten optreden. Door de context zal een lezer concluderen dat zij niet in het 
Papiaments wilden zingen. Het is een mystificatie die Jules de Palm heeft ingebouwd in zijn 
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betoog. Niet de Papiamentse taal moet een struikelblok voor de muzikanten zijn geweest, 
maar de opzienbarende inhoud die het moderne leven van drank, seks en feestvieren aanprees. 
Men kon op Curaçao achter de schermen van alles doen en zeggen, maar het was weer iets 
heel anders om dat ook in het openbaar te doen, dat hoorde niet.  
 

‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ 

Het verhaal De Kerstcakes van Sjon Keta heeft Jules de Palm niet voor de 
Wereldomroep geschreven. Het verscheen in het jaarboek 1954 van Sticusa. In het Nawoord 
van de bundel Antiya schrijft hij over de voorgeschiedenis: “Toen Debrot in 1954 een belofte 
aan Sticusa had gedaan om twee verhalen te leveren voor het jaarboek en die wegens tijdnood 
niet kon nakomen, droeg hij mij min of meer op zijn taak over te nemen. Ik voelde mij zo 
vereerd door het feit dat de schrijver van Mijn zuster de negerin mij in staat achtte hem te 
vervangen, dat ik onmiddellijk in de pen klom en ‘De kerstcakes van Shon Keta’ en 
‘Shòròmbu’, na eindeloos schaven, persklaar maakte. Zijn waardering voor het eerste verhaal 
toonde hij door het in extenso over te nemen in zijn exposé over de literatuur in de 
Nederlandse Antillen (Antilliaanse Cahiers, 1e jaargang, No. 1, juli 1955).” [De Palm 1981: 
103/104] Toen Jules de Palm het verhaal in de uitzending van 21 december 1955 zelf 
voordroeg, was het dus al twee keer in druk verschenen. In 1981 nam hij het op in zijn eerste 
verhalenbundel Antiya. Ik citeer uit de voordracht voor de Wereldomroep. 

Aan het begin vertelt hij dat een Nederlands meisje zich erover verbaasde dat er ook 
op Curaçao Kerst werd gevierd, terwijl daar toch helemaal geen winterse sfeer is. De verteller 
situeert zich dus in Nederland. Uit het vervolg van de inleiding blijkt ook dat hij zich tot een 
Nederlands publiek richt, want hij vertelt omstandig welke voorbereidingen voor het feest 
allemaal worden getroffen en legt de nadruk op zaken die anders verlopen dan in Nederland . 
Ook vertaalt hij Papiamentse woorden: “Mi tesoro” (mijn schat), “sjon grandi (grote pieten) 
en: “panbolo” (klein cakeje). 

De verteller maakt zich meteen kenbaar als Antilliaan, want hij heeft het in de eerste 
zin al over: ”wij op Curaçao” en heeft het even verder over de sfeer daar “die in onze ogen 
[…] de typische Kerstsfeer is”. Hij gaat niet uit van een Antilliaans referentiekader, maar van 
een Nederlands, vandaar dat hij de Antilliaanse opruimwoede voor Kerst vergelijkt met de 
Nederlandse voorjaarsschoonmaak en de Nederlandse uitdrukking “op haar Paasbest” 
verandert in “Kerstbest”: “Weken vóór de 25ste December verkeert het eiland reeds in een 
ondefinieerbare roes. Wat in Nederland in het voor-jaar geschiedt, de door mannen zo 
verfoeide schoonmaak, wordt in deze tijd gedaan. De winkeliers hebben het enorm druk, de 
straten zijn overvol, de mensen lopen iets vlugger dan gewoonlijk en hebben, in afwijking van 
andere dagen, haast om naar huis te gaan, omdat daar geschrobd, geverfd en flink opgeruimd 
wordt. Men zou met recht kunnen zeggen, dat Curaçao op haar ‘Kerstbest’ is ….” Hij somt 
vervolgens op wat er allemaal gekocht moet worden waarbij de Kerstcakes het belangrijkste 
zijn. Uit de inleiding wordt duidelijk dat de verteller als Antilliaan goed op de hoogte is van 
de Antilliaanse gebruiken. 

Na de inleiding springt de verteller naar het verleden toen hij op Curaçao hoofd van 
een padvindersgroep was en het plan kreeg een aantal cakes te laten bakken voor de armsten 
der armen die “een cakeloos, dus een onvolledig Kerstfeest zouden moeten vieren.” Ook hier 
laat hij blijken dat hij op de hoogte is van de Antilliaanse mentaliteit: “Ik was mij terdege 
bewust van de critische geest en de bijna deskundige smaak van de inwoners van ons eiland. 
Er moest dus gezorgd worden, dat er op de cakes niets aan te merken zou kunnen zijn.”  

Als hij Sjon Keta vervolgens op het hart drukt de cakes op tijd af te hebben, krijgt hij 
te horen dat hij niet zo Hollands moet doen. De cakes komen er; tot hier werkt de Antilliaanse 
aanpak van het hoofd van de padvindersgroep. Maar het uitdelen wordt een mislukking. Het 
eerste vrouwtje wil de cake niet omdat Sjon Keta haar nooit groet, bij de tweede arme zegt de 
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ik-figuur dat de pastoor de cake stuurt, maar deze man blijkt ruzie met de pastoor te hebben 
en bij de derde arme legt hij de cake stilletjes op de vensterbank, maar deze vrouw gooit de 
cake weg, omdat ze denkt dat er gif in zit. 

Zijn moeder laat zien hoe het wel lukt de cakes weg te geven: zelf zogenaamd 
proevend ervan eten, afgeven op de kwaliteiten van de beroemde cakebakster en zeer negatief 
spreken uitnodigen ook een stukje te proeven: “Ik kan er niet over roepen. Er zit, geloof ik, te 
weinig boter in … of te veel eieren … ik weet het niet, maar …. neen, veel is het niet. Proef jij 
eens even.” De goedheid en het padvindersidealisme van de ik-figuur lopen stuk in een 
maatschappij waar  ingesleten vetes en ingebakken wantrouwen de maatschappelijke 
vehoudingen bepalen. Wie goed wil doen, moet op die gevoelens inspelen. De impliciete 
kritiek die deze boodschap inhoudt, wordt getemperd door de humoristische manier van 
vertellen. De jeugdige ik-figuur krijgt een lesje hoe het in zijn eigen cultuur onder 
volwassenen toegaat.  

Van belang is de relatie tussen de ik-figuur en zijn moeder. Zij is evenals haar zoon op 
de hoogte van de Curaçaose eigenaardigheden, maar zij heeft wel de vaardigheid om gedaan 
te krijgen wat haar zoon voor ogen heeft. Ze is haar zoon behulpzaam, nadat ze hem mild op 
zijn tekortkoming wijst: “ ‘Wat ben je toch dom geweest’, zei mijn moeder hoofdschuddend. 
‘Wat ken je onze mensen slecht. Nu moet je eens opletten hoe je moeder zo iets aanpakt.’ […] 
Ze nam een cake en sneed er, onder luid protest van mijn kant, een stuk af. ‘Rustig maar, 
jongen,’ zei ze bedaard. ‘Ik weet heus wel wat ik doe en als je je laatste avontuur van 
gisteravond bekijkt, dan zul je wel begrijpen, waarom ik dit doe.’ ” 

‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ bevat een aantal ironische aspecten. Allereerst is het 
verhaal in zijn geheel een voorbeeld van situationele ironie, waarbij het beperkte weten van de 
ik-figuur komisch afsteekt tegenover het weten van de moeder. Omdat het de ik-figuur is die 
de onwetende is, is er in een deel van het verhaal ook sprake van zelfironie. Deze wordt weer 
afgezwakt, als blijkt dat zijn tekortkomingen veroorzaakt zijn door de slechtheid van de mens 
waarmee hij geen rekening houdt. Uiteindelijk blijken de cake-ontvangers degenen die het 
meest ironisch zijn beschreven, waardoor het verhaal kritiek uit op de aard van “onze 
mensen”. 

De Palm doet duidelijk moeite literair te schrijven in lange, vloeiende, samengestelde 
zinnen. Hij lijkt vaak in zijn woordkeuze aan te sluiten bij het mooi-schrijven van de 
Tachtigers, waarschijnlijk onder invloed van zijn vorming door de fraters. Een aantal 
voorbeelden hiervan: “Deze vraag ontsproot klaarblijkelijk uit het feit, dat voor dit kind het 
Kerstfeest een sfeer eiste, zoals zij die in haar land gewend was”; “Wat in Nederland in het 
voor-jaar geschiedt; “ meende een gelukkige inval te hebben”; “de bijna heroïeke taak”; “Ik 
was dus wel gedwongen mij te begeven naar ‘Mi tesoro’”; “Ik was mij terdege bewust”; “die 
mij onverwijld moest waarschuwen”; “voor een ieder” en: “blikte omhoog” [cursiveringen 
van mij]. Deze wat archaïsch aandoende woorden hebben een ironiserende uitwerking, wat de 
zelfspot die in het verhaal aanwezig is, versterkt. 

‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ heeft De Palm in 1981 opgenomen in zijn eerste 
verhalenbundel Antiya. Aan de verhaalinhoud is niet gesleuteld. Wel zijn er kleine 
wijzigingen. Zo is de alinea-indeling in de bundel anders en ook de interpunctie verschilt: er 
zijn meer komma’s. De Nederlandse spelling is hier en daar aangepast, zoals kokos voor 
cocos en december voor December. De spelling van het Papiaments verschilt. Voor de 
Wereldomroep volgt De Palm een eigen fonetische spelling: Sjon voor Shon, Tjandie voor 
Chandi, bonotjie voor bonochi, ottabanda voor Otrobanda, doesji voor dushi. Het meest 
opmerkelijke is het verwijderen van Antillianismen, wat letterlijke vertalingen zijn uit het 
Papiaments, tegen het Nederlandse taalgebruik in. Ik noem dit opmerkelijk, omdat Jules de 
Palm over dit verschijnsel in 1969 een proefschrift heeft geschreven, zodat hij er meer oog 
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voor gekregen had. Voor de radio vertaalt hij ‘Sjon grandi’ met ‘grote pieten’. In de bundel 
worden het hoge pieten.167  
 

‘Shòròmbu’ 

Ook het verhaal ‘Shòròmbu’ verscheen in het Sticusajaarboek van 1954 en in 
Antilliaanse Cahiers. Het is niet voorgedragen bij de Wereldomroep. Ik citeer uit de versie 
zoals ze is opgenomen in de bundel Antiya. Het is een ik-verhaal dat zich afspeelt in een klein 
Chinees restaurant in Otrobanda, waar de ik-figuur een glas bier drinkt terwijl hij wacht op 
zijn bestelling. Opeens staat er een zwarte reus voor hem die hem minachtend aankijkt en op 
een stoel naast hem neerploft. Het is Shòròmbu die er vaker blijkt te komen en die de Chinees 
afsnauwt en belachelijk maakt. Hij bestelt ijskoud bier, een gloeiend hete kippensoep en een 
sandwich met ham. 

Shòròmbu vraagt de ik-figuur of hij hem kent. Deze antwoordt koeltjes: “Ik geloof het 
niet.” Dan vraagt Shòròmbu of hij dan geen familie is “van die rooie vent, die altijd ruzie 
maakt als Jong-Holland tegen SUBT speelt en eeuwig dronken is? […] Toen hij zag, dat hij 
mij hiermee op de kast had, begon hij zo onbedaarlijk te lachen, dat de tranen over zijn 
wangen rolden.” (83). Als hij zijn sandwich krijgt, stuurt hij hem terug, omdat hij hem te dun 
vindt en er een blaadje sla bij is. Hij zegt: “Ik ben geen geit en ik eet dus geen groene 
bladeren. Bewaar die maar voor Chang-Kai-Shek. Schiet een beetje op en geef me iets 
eetbaars…” (84) 

Als de Chinees terugkomt met een homp brood met een dik stuk ham, is Bubu erbij 
gekomen, een kennis van Shòròmbu. Bubu vindt de nieuwe sandwich maar niks en zegt: “Je 
moest eens weten hoe die vuile Chinezen de Hollanders bedienen … Zij krijgen keurige, 
dunne sandwiches met een stukje tomaat, een vers blaadje sla …” (85). Bubu pakt een dunne 
sandwich van het blad van de Chinees en geeft die aan Shòròmbu die hem opeet, daarna de 
Chinees uitscheldt en wegloopt zonder te betalen. 

Als de ik-figuur afrekent, zegt hij tegen de Chinees, dat het niet mooi was wat 
Shòròmbu deed. Maar de Chinees winpelt het af: “’Oh mistel, Shòlòmbu zo goeie man,’ en 
hij grijnsde heel breed, ‘altijd glappen moet maken … altijd … zo goeie man…’ ”(87). De ik-
figuur denkt dat de Chinees het zelf maar moet weten als hij zo idioot is om zich zo te laten 
behandelen en gaat naar buiten. 

Buiten schiet Shòròmbu hem aan met de vraag wat de Chinees heeft gezegd. “Niets”, 
zegt de ik-figuur. Shòròmbu vindt Chang O.K. en geeft de ik-figuur het dubbele bedrag van 
zijn rekening om aan de Chinees te geven. Het begint de ik-figuur te dagen dat er sprake was 
van een practical joke met Chang. “Voor zijn tegenspel mocht Chang een vorstelijke fooi 
incasseren. De figuranten hadden voor de juiste sfeer gezorgd en mij was de rol van de 
verontwaardigde buitenstaander toebedeeld, een rol, die ik onbewust feilloos had gespeeld. Ik 
liep naar binnen en overhandigde het geld aan de Chinees, die mij triomfantelijk aankeek. Een 
staande ovatie viel ons ten deel.” (87/88). 

De ik-figuur vertelt het verhaal met de nodige zelfspot. Hij noemt het een practical 
joke, maar het is iets gecompliceerder dan dat. Het beetnemen gebeurt spontaan en de 
toeschouwers spelen ook spontaan mee. Voor het welslagen van de grap zijn de 
toeschouwers/medespelers onontbeerlijk. Zij zijn intuïtief op de hoogte van wat er gaande is, 
omdat zij behoren tot een zekere incrowd, terwijl de beetgenomene dat niet is en het ook niet 
in de gaten heeft. De ik-figuur had in het Papiaments ook kunnen concluderen: “Boso a nèk 

                                                 
167 Andere wijzigingen zijn: “Ik zeg, wat ik wil, begrijp je goed?” wordt: “Ik zeg wat ik wil, begrijp je me 
goed?”, “Als je niet kunt wachten, hoepel dan maar op,” wordt: “Als je niet kunt wachten, dan hoepel je maar 
op”, “Ik ben maar een arm mens,” wordt: “Ik ben maar een arme man” en “Spoedig kwam een vrouw voorbij,” 
wordt: “Spoedig kwam er een vrouw voorbij.” 
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mi.” [Jullie hebben me beetgenomen.] Het Papiamentse nèk impliceert beetnemen met een 
speels en plagend element. Een typisch geval van situationele ironie.  

De conclusie die de ik-figuur trekt, dat Chang het slachtoffer van de practical joke 
was, is vanuit Curaçaos perspectief en door de situationele ironie dubieus. De Palm geeft de 
lezer ook hints dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Chang kende de goede afloop al, daarom 
bleef hij de hele tijd door de vriendelijkheid zelve en hij nam het aan het eind zelfs op voor 
Shòròmbu. Hij speelde het spelletje dus mee. Slachtoffer is de ik-figuur zelf. Hij is het 
perfecte slachtoffer voor de grap omdat hij detoneert in de omgeving. Dat blijkt uit de 
opmerking van Shòròmbu tegen een kennis: “Als je weer eens dassen koopt, dan moet je niet 
zo gierig doen, Wembley-dassen blijven altijd keurig zitten, weet je …” (82). Deze 
opmerking slaat niet op de kennis, maar op de ik-figuur. Met iemand die zo detoneert, haalt de 
rest van het gezelschap een gemeenschappelijke grap uit. Niet Chang is het slachtoffer, maar 
de ik-figuur.  

De conclusie uit de analyse van de vroegste verhalen van De Palm is dat zij typisch 
Curaçaose onderwerpen hebben. Beide verhalen zijn ik-verhalen, met veel situationele ironie 
beschreven, waarin het lijkt dat de ik-figuur met zelfironie vertelt. Beide ik-figuren zijn 
Curaçaoënaars en op de hoogte van de Curaçaose gebruiken en gevoeligheden. Toch lukt het 
hun niet een zeker fiasco te ontlopen. In het verhaal over de Kerstcakes komt dit doordat de 
ik-figuur er niet vanuit gaat dat je alleen maar goed kunt doen als je inspeelt op de slechtheid 
van de mensen. Het verhaal is dan ook een impliciete kritiek op de aard van de 
Curaçaoënaars. In zekere zin is ‘Shòròmbo’ een omkering van ‘De Kerstcakes van Sjon 
Keta’. Hier gaat de ik-figuur wel uit van de slechtheid van de Curaçaoënaar, maar blijkt er 
van slechtheid uiteindelijk geen sprake. 
 

DE WERELDOMROEPBIJDRAGEN 
 

Twee gedichten  
Op zaterdag 17 april 1954 zond de Wereldomroep “Curaçaose gedichten” uit, 

voorgedragen door Jules de Palm. Volgens het typoscript waren dat twee gedichten van 
Lauffer en twee van De Palm zelf: ‘Shi Nostalgia’ en ‘Rabia’. Het laatste gedicht werd in 
1971 door Pierre Lauffer opgenomen in zijn anthologie Di nos [Lauffer 1971: 161], door 
Berry-Haseth e.a. in Pa saka kara deel III [1998:185] en ook in een Nederlandse vertaling in 
De kleur van mijn eiland [Broek e.a., 2006 II: 353]. Het eerste gedicht heb ik nergens in druk 
teruggevonden, zodat ik aanneem dat het ook voor het eerst door de Wereldomroep werd 
gepubliceerd. Ik citeer het in zijn geheel, waarna ik een Nederlandse vertaling geef.168 
 
SHI NOSTALGIA 
 
Ba’ bini manera contibu169 sin noi 
Forsa mi porta drenta 
Mi n’ ta corda cu b’a menta 
Cu bo tabata na caminda 
 
Pa cuminda pa chupa sanger 
di mi curason 
Ta di con 
B’a trocé pa saca delaster gota? 

                                                 
168 Met dank aan Chila Bolivar voor haar hulp bij de vertaling. 
169 Waarschijnlijk is ‘contibu’ een tikfout en moet het ‘conbitu’ zijn. 
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Bo bishita no tabata pasahero 
Ki ora ! B’a cai sinta 
Pa mió bo pinta 
E Corsou cu ta yama mi 
 
U170 ora lagrimanan ta pusta 
Pa yega mi boca 
Ni siquiera b’a troca 
Bo posicion pa bo hari bati man!  
 
 
[Vrouw Heimwee 
 
Je bent gekomen als ongenode gast 
Forceerde mijn deur om binnen te komen 
Ik herinner me niet dat je gemeld had 
Dat je onderweg was 
 
Als voedsel slurpte je bloed 
van mijn hart 
Waarom is het 
Dat je het tot de laatste druppel uitwrong? 
 
Je bezoek was niet kortstondig 
Verre van dat! Je ging zitten 
Zodat je beter kon schilderen 
Het Curaçao dat mij roept 
 
En toen tranen wedijverden 
Om bij mijn mond te komen 
Veranderde je niet eens van houding 
Om applaudisserend te lachen!] 
 

De Palm gebruikt hier het beeld van heimwee als een ongenode gast die plotseling 
binnenbreekt en je levensenergie opslurpt door beelden van Curaçao op te roepen. Het 
heimwee is hier iets wat je overkomt zonder dat je het zelf wilt en wat zichzelf versterkt door 
steeds nieuwe beelden van Curaçao op te roepen, als het eenmaal is opgekomen. De ik-figuur 
is onmachtig iets te doen tegen deze kracht van buiten.  

Deze voorstelling van zaken sluit aan bij een algemeen gevoel op Curaçao dat 
tegenslag van buiten komt als een gepersonifieerd iets, waar men niets tegen kan doen. Zo 
zegt men als men zich prikt aan een speld: “Angua a hinka mi.” [De speld heeft me gestoken.] 
Zo is ‘Shi Nostalgia’ ook in de beeldspraak typisch Curaçaos en als zodanig een bevestiging 
van wat het verkondigt: men komt niet los van zijn oorsprong ook al zou men dat willen. 

Heimwee is ook het onderwerp van het gedicht ‘Rabia’, dat bekender is omdat het in 
drie bloemlezingen is opgenomen. In de Nederlandse vertaling van Jules de Palm in De kleur 
van mijn eiland luidt de titel ‘Afkeer’. Ik citeer uit deze vertaling, hoewel de titel in de 
vertaling de connotatie van boosheid mist die het Papiamentse woord ‘rabia’ heeft. Het 

                                                 
170 Waarschijnlijk is ‘U’ een tikfout en is ‘Y’ bedoeld. 
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gedicht bestaat uit zeven korte strofen. De eerste zes begonnen identiek: “Ik heb een hekel”, 
waarna iets Nederlands volgt waaraan de ik-figuur zich stoort. In de eerste strofe richt de 
hekel zich op de Hollandse zon die te flemerig is. In de tweede is dat de maan die haar tranen 
niet kan intomen. In de derde zijn het de sterren die uit plichtsbesef verschijnen en meteen 
weer verdwijnen. In de vierde is het de wind, die wispelturig is en niet weet uit welke hoek hij 
moet waaien. In de vijfde zijn het de bomen die arrogant zijn, omdat ze het hoofd niet willen 
buigen voor God. In de zesde is het de zee, die denkt schoon te wassen, maar zelf vunzig is. 
De laatste strofe begint met “Grilligheden van de natuur”, waarmee hij de voorafgaande 
Hollandse zon, maan, sterren, wind, bomen en zee samenvat. Hij zegt erover dat hij niet 
waagt die te begrijpen, maar als hij zou kunnen kiezen: “slinger mij dan maar op Curaçao”.171 

In ‘Rabia’ wordt het verlangen naar Curaçao te gaan, dus het heimwee, opgeroepen 
door de afkeer van de Nederlandse natuur die de voorspelbaarheid van de Curaçaose mist. 
Waar het heimwee in ‘Shi Nostalgia’ een op zichzelf staande kracht was, die vanzelf 
binnensloop, is in ‘Rabia’ de afkeer van de Nederlandse natuur de motor die het verlangen 
oproept om op Curaçao te zijn. Nergens heeft De Palm een negatiever beeld gegeven van 
Nederland dan in ‘Rabia’. Behalve een overeenkomst in motief hebben ‘Shi Nostalgia’ en 
‘Rabia’ nog een overeenkomst. Dat is de behoefte van de ik-figuur aan voorspelbaarheid. In 
het eerste gedicht neemt de ik-figuur het Vrouwe Heimwee kwalijk dat ze onaangekondigd, 
dus onverwacht komt op een onvoorspelbaar moment. In het tweede neemt hij het de natuur 
kwalijk dat ze onvoorspelbaar is. 

Het is niet te achterhalen wanneer Jules de Palm deze heimweegedichten schreef. In 
ieder geval vóór 17 april 1954, de dag dat ze voor het eerst door de Wereldomroep werden 
gepubliceerd. Het is mogelijk dat De Palm zijn gedichten speciaal heeft geschreven voor deze 
uitzending. Het is ook mogelijk dat een of allebei uit een eerdere periode in Nederland 
stammen, zoals de zes maanden verlof in 1948, of uit de eerste jaren na 1949, toen hij m.o.- 
Nederlands studeerde. Wel is duidelijk dat gedaan werd alsof ‘Rabia’ voor het eerst werd 
gepubliceerd in Di Nos, de bloemlezing van Pierre Lauffer, die zeventien jaar later verscheen. 
Telkens als Lauffer een stuk opneemt dat eerder was gepubliceerd, vermeldt hij consciëntieus 
de bron, maar bij ‘Rabia’ wordt de Wereldomroep niet als bron vermeld, er staat er helemaal 
geen. De Palm heeft kennelijk verzwegen dat hij het gedicht eerder had gepubliceerd. 
Verderop zal blijken dat hij dit ook deed bij het verhaal ‘Toni’s Waterloo’. Doordat hij bij 
beide de Wereldomroep als bron verzweeg, is het verkeerde beeld dat Di Nos van de 
publicatiegeschiedenis gaf, blijven voortbestaan, zoals blijkt bij Broek e.a. [2006 II: 353]. 
 
‘Toni’s Waterloo’ 

Op 20 augustus 1956 zond de Wereldomroep het verhaal ‘Toni’s Waterloo’ uit. Een 
bewerking naar het Papiaments nam Pierre Lauffer in 1971 op in zijn bloemlezing Di Nos 
[Lauffer 1971: 162-165] en Berry-Haseth in 1998 in Pa saka kara [deel III: 186-188] De titel 
is dan veranderd in ‘Toni Gonsalez’.172 Een Nederlandse bewerking van deze Papiamentse 
versie verscheen in 1981 in De Palms bundel Antiya [De Palm 1981: 35-43]. Deze laatste 
versie nam Broek [2006: 354-358] ook op in zijn anthologie De kleur van mijn eiland. De 
publicatiegeschiedenis van dit verhaal laat dus zien dat de oerversie speciaal geschreven is 
voor de Wereldomroep.  

                                                 
171 Vergeleken met de Wereldomroepversie van ‘Rabia’ komen in Di Nos kleine wijzigingen voor. De spelling 
is gemoderniseerd, zo wordt “cu” veranderd in “ku”en “yen” wordt “jen”. In de derde strofe verandert “mustra 
nan cara” in “ku ta mustra kara”, wat een ritmische verbetering is. Dat is ook het geval bij de verandering in de 
laatste strofe, waar “Pero si ta permiti” in “Ma si ta permiti”. Inhoudelijke wijzigingen zijn dit niet. 
 
172 In het Wereldomroepverhaal spelt De Palm Gonzales, in alle latere versies wordt dit Gonzalez. 
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Het verhaal gaat over de Venezolaanse winkelier Toni Gonsales die op Curaçao 
helemaal geaccepteerd werd. Hij was vermogend door smokkelhandel en bezat zes huizen die 
hij verhuurde aan Nederlanders, omdat zij prompt de huur vooruit betaalden. Ook dit werd 
door de Curaçaoënaars geaccepteerd. Zelf verklaarde de Curaçaose Venezolaan deze tolerante 
houding door het feit dat hij nooit beslissingen nam die onaangenaamheden kunnen 
veroorzaken: “Wie beslist, maakt een keuze en wie een keuze maakt, trapt praktisch altijd op 
de eksterogen van de lange tenen van de Curaçaoënaars.” Als er toch iets gedaan moest 
worden, waarvan de afloop niet zeker was, dan stuurde hij zijn hulp Buster Keaton, een 
breedgeschouderde man die nooit lachte. 

Op een dag hoort de pastoor dat er een huurhuis leeg komt. Hij gaat naar Toni en 
dringt er bij hem op aan het huis te verhuren aan twee Curaçaose kwezels. Uit angst bij een 
weigering de klandizie van de kerk te verliezen stemt Toni hiermee in. Wel laat hij weten dat 
hij de kerk door omstandigheden niet langer wekelijks gratis kaarsen levert voor het beeld van 
St. Antonius van Padua. Wat Toni vreesde, gebeurt inderdaad: na drie maanden is er nog geen 
cent huur betaald. Ook Buster Keaton lukt het niet de dames tot betalen te bewegen, tot 
ongenoegen van Toni die hem zegt dat hij “maar eens een voorbeeld moest nemen aan zijn 
baas, die alles, maar dan ook alles gedaan kreeg”. Buster Keaton daagt hierop zijn baas uit het 
dan zelf te doen, wat gebeurt. 

Als hij bij de kwezels komt, overrompelen ze hem met het verhaal dat hun gebed is 
verhoord. Ze hadden die ochtend geen geld voor een kop koffie en daarom hadden ze de hele 
tijd gebeden om uitkomst. Toni is de redding die God hen stuurt, want hij zal hun “een kopje 
koffie toch wel gunnen, nietwaar? Misschien ook wel een boterham, misschien wel een 
belegde boterham, nietwaar? […] Na een ritselende handdruk stommelde de arme Toni naar 
buiten.” Terug bij Buster Keaton zegt hij dat alles voor elkaar is, want ze zullen de volgende 
week betalen en Buster Keaton moet dan de huur gaan ophalen. 

Zoals de titel van het Wereldomroepverhaal aangeeft, heeft Toni zijn Waterloo 
gevonden in de twee kwezels. Het verhaal beeldt uit dat Curaçaose huurders slim zijn in het 
ontduiken van de huur en dat alle listen om de huur toch te krijgen, stuk lopen. In het verhaal 
is dit een tegenstelling met de zogenaamde godvrezendheid van de kwezels. Ook in ‘Toni’s 
Waterloo’ focust het verhaal helemaal op een eigenaardigheid van Curaçao. Het is een verhaal 
geschreven in de hij-vorm. De verteller richt zich niet specifiek tot een bepaald publiek, maar 
laat wel blijken goed op de hoogte te zijn van typisch Curaçaose omstandigheden, zoals de 
dingen die iedereen weet: waarom hij zijn huizen alleen aan Nederlanders verhuurt en dat zijn 
vermogen hoofdzakelijk met smokkelhandel was verdiend. Hij legt ook uit waarom men hier 
in het geval van Toni niet over spreekt: “over zulke dingen wordt niet gesproken als men - 
zoals Toni - goedlachs, royaal en beminnelijk was en bovendien elk jaar in een nieuwe 
Oldsmobile reed en de eerste de beste een lift aanbood.” Ook de kwezels worden in een 
ruimer Curaçao’s verband geplaatst: “Zoals het meer gaat op Curaçao, wist niemand precies 
hoe deze dames heetten. Men noemde ze doodgewoon “Bles en Pony”, omdat ze eeuwig en 
altijd samen waren.”  

Toni wordt met een milde ironie beschreven als slachtoffer van de kwezeligheid van 
Bles en Pony. De ironie waarmee de kwezels worden neergezet is scherper door het verschil 
tussen hun opzichtige godvruchtigheid en hun fabelachtig vermogen schuldeisers met een 
kluitje in het riet te sturen. De ironie wordt hier gebruikt om kritiek op deze huichelachtigheid 
uit te drukken. Ook de pastoor wordt kritisch beschreven. Hij wil dat Toni het huis aan de 
kwezels verhuurt omdat de parochie “onnoemelijk veel” aan hen te danken had. De verteller 
zegt vervolgens dat de pastoor een man van weinig woorden is, maar dat zijn ogen de spiegels 
van zijn ziel waren, Hij voegt er ironisch aan toe: “brandschone spiegels: vriend en vijand 
konden duidelijk lezen wat er in hem omging.” Wat Toni in die ogen leest, is chantage. Als 
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hij het huis niet verhuurt, verliest hij de klandizie van de kerk. Zo brandschoon is die 
boodschap dus niet. 

De afloop van het verhaal wekt bevreemding. Toni zegt wel dat alles is opgelost en dat 
zijn hulpje Manus het geld de volgende week zal krijgen, maar dat is niet geloofwaardig 
gezien de eerdere ervaringen met de kwezels. 

Ook in Toni’s Waterloo houdt De Palm ervan niet-alledaagse woorden te gebruiken: 
“met elk wissewasje naar de huisbaas toesnelden”; “ factotum”; “de pastoor toevertrouwde”; 
“ zieltogende parochianen”; “chronique scandaleuse”; “een eventuele lichting van zijn 
doopceel”; “de kribbebijter”; “Toni stond verbouwereerd te kijken” en: “stommelde de arme 
Toni naar buiten” [cursiveringen van mij]. 

De voornaamste verandering die De Palm heeft aangebracht in de versie die is 
opgenomen in Di Nos en in het voetspoor hiervan ook in Antiya betreft de afloop van het 
verhaal. Ik citeer verder uit Antiya. In de eerste versie wordt Toni verstikt door de 
kwezeligheid van de dames die de Heer danken dat hun gebed werd verhoord, maar in de 
latere bewerking reageert hij anders. Hij omhelst de dames, geeft toe dat God hem gezonden 
heeft en stopt ze een briefje van 25 gulden in de handen. Vervolgens vraagt hij een enveloppe, 
waarin hij drie maanden huurschuld stopt en hij zegt: “ ‘Als straks Buster Keaton komt willen 
jullie wel zo vriendelijk zijn om hem deze te overhandigen, nietwaar, maar denk erom: 
mondje dicht. Geen woord!’ De dames klapten in hun handen en riepen kirrend uit : ‘U bent 
een grappenmaker, we begrijpen er niets van maar u kunt op ons rekenen.’ ” (42) Daarna gaat 
hij terug naar zijn vrienden in de bar, geeft iedereen een drankje en verzekert dat alles in orde 
is. Hij stuurt Buster Keaton naar de kwezels om het geld te halen.  

In de veranderde versie verliest Toni weliswaar de weddenschap met Buster Keaton 
dat hij de huur wel zou weten te innen, maar hij zorgt ervoor dat niemand dit te weten komt, 
zodat hij voor de buitenwereld de winnaar van de weddenschap is en zo zijn gezicht redt. In 
de radio-versie is dit niet het geval. Voor de luisteraar zal Toni de uiteindelijke verliezer zijn, 
omdat niets erop wijst dat Manus de huur wel zal krijgen. Hij houdt zich daar alleen maar 
groot, terwijl hij in de nieuwe versie de slimheid van de spin Kompa Nanzi heeft, doordat hij 
zich uit een netelige situatie heeft gered. Toni vindt in de latere versie van het verhaal in het 
oog van zijn vrienden dus niet zijn Waterloo. Hij houdt zijn naam hoog dat hij alles gefikst 
krijgt. Toni vindt zijn Waterloo niet, vandaar dat de titel is veranderd in ‘Toni Gonsalez’. Het 
verhaal krijgt een pointe en drukt uit dat wat de buitenwereld denkt dat er gebeurd is, 
belangrijker is dan wat er in feite gebeurde. 

De latere versie geeft Toni ook wat meer diepte. De Palm heeft in het begin een 
passage toegevoegd over zijn viriliteit. Elke twee jaar kreeg hij een zoon, wat hem 
bewonderende blikken van vrouwen en jaloerse opmerkingen van mannen oplevert. Toni 
krijgt zo een vleugje van de macho-figuur die trots is op zijn viriliteit. Hij vertelt dan ook in 
geuren en kleuren dat hij er persoonlijk bij is als een kind in een particuliere Venezolaanse 
kliniek bevalt. Dat de kinderen in Venezuela worden geboren wordt door de Curaçaoënaars 
niet gezien als een gebrek aan vertrouwen in de medische wereld van Curaçao, maar als een 
daad van wijs beleid. Met deze toegevoegde opmerking onderstreept de verteller zijn 
beginopmerking dat Toni volledig wordt geaccepteerd door de Curaçaose gemeenschap en 
wordt het duidelijk dat Toni een man is die alles zal doen om zijn imago hoog te houden.. 

In de nieuwe versie van het verhaal is weggelaten dat Toni niet langer gratis kaarsen 
levert. De weglating komt de logica van het verhaal ten goede. Er zat een tegenstrijdigheid 
tussen het toegeven aan de pastoor uit angst de klandizie te verliezen van de kerk en deze 
kleine daad van verzet. Ook paste dit verzet niet bij het beeld dat de verteller van Toni 
schetste: een vrolijke, genereuze man. Door de weglating valt het rancuneuze trekje van Toni 
weg. 
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Er is ook een toevoeging die licht werpt op een geheime droom van Toni. Hij zou 
graag lid willen zijn van een loge van vrijmetselaars, maar hij vreest dat hij als Venezolaan 
genoegen zou moeten nemen met het logegebouw dat in een achteraf-steegje ligt. Met deze 
toevoeging laat de verteller zien dat de Curaçaoënaars hem weliswaar accepteren, maar dat in 
Toni zelf toch de twijfel bestaat of hij er werkelijk bij hoort. 

Ook de figuur van Buster Keaton en zijn relatie met Toni komt beter uit de verf door 
een toevoeging over hem. Toni noemt hem vanaf het begin “hermano” (broer) en dat was een 
intuïtieve voltreffer, want Buster Keaton had ondanks zijn stuurse uiterlijk zijn levenlang 
gehunkerd naar een blijk van affectie. Het zorgde ervoor dat Buster Keaton voor zijn baas 
door het vuur ging. Door deze toevoeging komt de opmerking van Buster Keaton dat Toni 
dan maar zelf het geld moet gaan halen, in een scherper licht te staan. Hij deed altijd alles 
gewillig en met ijver. Omdat hij nu weigert, weet de lezer hoe hopeloos de missie is. 

Er zijn nog vele kleine wijzigingen aangebracht. Zo is de huurprijs aangepast aan de 
stijgende prijzen, want de 200 gulden huur in 1956 worden er 400 in 1981. Soms wordt een 
woord vervangen door een synoniem. Zo verandert “vermogen” in “rijkdom”, “sprak” wordt 
“praatte”, “kribbebijter” wordt “man”.173  

In het nawoord van Antiya vertelt Jules de Palm over de ontstaansgeschiedenis van het 
verhaal ‘Toni Gonsalez’. Zijn vrouw zei eens dat zijn epitaaf zou luiden: “Hier ligt Jules de 
Palm, schrijver van ‘De Kerstcakes’.” (105). Hij voegt eraan toe: “De opmerking van mijn 
vrouw had […] tot gevolg, dat ik de hele nacht heb zitten zwoegen om nóg een herinnering 
aan mijn mager oeuvre toe te voegen: ‘Toni Gonsalez’ werd na een zware bevalling bij het 
krieken van de dag geboren. Het verhaal is nooit gepubliceerd.” (105). Hij probeerde het 
vergeefs op een studentenavond voor te lezen, waarna hij schrijft: “Het verhaal heb ik in 
portefeuille gehouden, zoals dat heet, totdat Pierre Lauffer bij het samenstellen van zijn 
bloemlezing Di Nos om proza verlegen zat. ‘Toni Gonsalez’ is toen in het Papiamentu 
herschreven.” (105-106) 

Het is een mooi verhaal, maar het heeft een hoog fictief gehalte. De feiten zijn dat hij 
‘Toni’s Waterloo’ op aandrang van Van de Walle heeft geschreven in 1956, het niet in 
portefeuille heeft gehouden, maar publiceerde via de Wereldomroep; dat het in 1971 werd 
vertaald in het Papiaments en omgewerkt tot ‘Toni Gonsalez’, dat weer in het Nederlands 
werd vertaald voor de bundel Antiya in 1981. De Palm was overigens de eerste die dit lachend 
toegaf toen ik hem mijn bevindingen vertelde. Verderop in dit hoofdstuk meer over het 
nawoord van Antiya. 
  
‘Het oude gareel ontwend’ 

Op 3 september 1956 werd het verhaal ‘Het oude gareel ontwend’ uitgezonden. De ik-
figuur komt na een afwezigheid van vijf jaar aan op de luchthaven van Curaçao en meteen na 
aankomst schiet hij zijn eerste bok door te zeggen dat hij het warm heeft. De stewardess en de 
autoriteiten behandelen hem hierom misprijzend, omdat zij het als een verwijt aan Curaçao 
opvatten. De tweede bok schiet hij bij de keuze van een taxichauffeur. Hij kiest er eentje die 
door de anderen wordt gemeden vanwege zijn politieke kleur. Hierdoor denken de omstanders 
automatisch dat de ik-figuur zijn politieke vriend is, zodat hij door de omstanders argwanend 
wordt bekeken en allle gesprekken om hen heen opeens stilvallen. De derde bok blijkt hij 
geschoten te hebben door zijn komst niet aan zijn moeder te melden, wat ze hem kwalijk 
neemt. 

Allerlei mensen komen hem vervolgens hartelijk begroeten, maar de ik-figuur kan ze 
met de beste wil van de wereld niet thuisbrengen en dat straalt hij ook uit, waardoor men 
                                                 
173 Een duidelijke vergissing wordt ook rechtgezet. In ‘Toni’s Waterloo’ heeft De Palm het over verhuurders als 
hij huurders bedoelt. 
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weggaat, “terwijl er nog genoeg onder de kurk zat.” De volgende avond wil hij een vriend 
bezoeken, maar zijn moeder belet dit. Haar vriendin Nini en een paar oude bekenden komen. 
Zijn moeder hierover: “Wanneer ik hoofdpijn heb […] dan haalt Nini voor mij een aspirine en 
niet die fraaie vriend, die je nodig moet opzoeken.” Hij wil zijn vriend waarschuwen dat hij 
niet komt, maar zijn moeder wil dat eigenlijk niet: “Als je niet komt, merkt hij dat wel”, zegt 
ze. Als hij het huis van zijn vriend belt, krijgt hij te horen dat hij ook niet werd verwacht: 
“Neen, van een afspraak wist men niets, ik moest dat niet zo nauw nemen en niet zo Hollands 
doen ….” 

Hij kijkt de “oude, halfkindse Nini” in een kwartier weg. Van zijn moeder moet hij 
haar een paar gulden meegeven. “Nauwelijks was de tweede aspirine-haalster in huis of ik 
zwaaide ostentatief een briefje van vijf voor haar bewratte neus.” Ze rent naar buiten en houdt 
daar een hele tirade wie hij wel was om te denken dat zij z’n geld nodig heeft. Hij troost zijn 
boze moeder en vraagt haar hoe hij dan had moeten handelen. Hij had moeten beginnen met te 
informeren naar haar jicht, dan naar de overledenen in de parochie, vervolgens na een goed 
uur naar haar kinderen en dan had hij lachend het geld in haar handen moeten duwen en 
fluisterend zeggen dat ze er iets lekkers voor moest kopen. De ik-figuur besluit heel spoedig 
de tropische sterrenhemel te gaan bewonderen, “zittend op de grillige rotsen te Malmok op 
Aruba…….”  

Het verhaal beeldt het prototype uit van de zwarte Hollander (Papiaments: makamba 
pretu, Sranan: blaka bakra), die na een verblijf in Nederland de Curaçaose omgangsvormen is 
vergeten. Hij houdt geen rekening met de overgevoeligheid voor elke kritiek op de 
omstandigheden op Curaçao, met het feit dat je meteen met een politieke partij wordt 
geassocieerd als je met iemand van die partij omgaat, met het feit dat je gastvrij moet zijn en 
dat uit in het uitvoerig informeren naar ziektes, sterfgevallen en familieleden, dat afspraken 
nog sneller worden vergeten dan dat ze zijn gemaakt en dat een gift zo gegeven moet worden 
dat ze niet kan uitdrukken dat de ontvanger hulpbehoevend is. Het verhaal drukt kritiek uit op 
al deze gewoontes, maar deze wordt getemperd door de zelfspot die er ook in doorklinkt. 

Toch speelt ook een ander aspect mee. Het gareel dat de ik-figuur ontwend is, is het 
traditionele conservatieve gareel van de Curaçaose maatschappij, dat hier wordt uitgedrukt 
door het gareel waar zijn moeder hem weer in wil krijgen. De moeder is zo de personificatie 
van het traditionele conservatisme. De ik-figuur is het niet eens met haar regime dat helemaal 
erop uit is de traditionele gebruiken te handhaven. Dat wil de ik-figuur niet en hij laat dat 
herhaaldelijk blijken. Hoewel hij weet dat het de gewoonte is dat familie je bij de luchthaven 
ophaalt, meldt hij zijn komst niet, omdat hij al dat gedoe bij aankomst niet wil. Zijn moeder is 
daar gepikeerd over, waarop hij zich verweert: “Ik merkte op dat de verloren zoon hartelijker 
was ontvangen …” Er klinkt verzet tegen de bedisselende moeder door als de ik-figuur 
opmerkt dat zijn moeder niet over belangstelling hoefde te klagen, als de stroom bezoekers 
komt, waarmee hij aangeeft dat ze eigenlijk niet voor hem, maar voor zijn moeder komen. Er 
klinkt ook spot door als hij zegt dat hij wel voor het bezoek van Nini thuis zal blijven: “ ‘Ik 
blijf wel, moeder, ik blijf wel’, onderbrak ik haar woordenstroom. ‘Ik zal wel weer heel braaf 
zitten grinneken als ze zeggen, dat ik er goed uitzie en ik zal heel geheimzinnig doen als ze 
het over mijn trouwplannen hebben.’ ”  

 De ironie in het verhaal richt zich vooral op de bezoekers: “in minder dan geen tijd 
voelde ik, dat ik weer ‘thuis’ was door de typische afkortingen van namen […] Ik werd 
achtereenvolgens heel innig omhelsd door Dodo, Didi en Dada. Boeboe, Bèbè en Bòbò 
dronken op mijn verbleekte kleur. Chocho kneedde mijn bovenarm, Kiki trachtte vergeefs 
mijn middelhandsbeentjes te vergruizelen terwijl Momon mij als punching-bag gebruikte.” 

Het taalgebruik is niet altijd even soepel. Soms is het stijf ambtelijk: “De stewardess 
[…] keek mij zo misprijzend aan alsof de weersgesteldheid van Curaçao onder haar 
verantwoording berustte.” Soms is het gemaakt literatuurderig: “Uit de koele blik van mijn 
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moeder werd mij duidelijk, dat ik zo langzamerhand tot een echte Nimrod was uitgegroeid en 
dat ik met een precisie een betere zaak waardig zonder enig blijk van medelijden ettelijke 
bokken had neergeknald.” [cursiveringen van mij]. Uit het taalgebruik blijkt wel dat De Palm 
literaire pretenties heeft. 

In de bundel Antiya is een bewerking van ‘Het oude gareel ontwend’ opgenomen 
onder de titel ‘Weerzien’. In de bundel zijn een aantal toevoegingen. Een deel hiervan lijkt 
weinig betekenis te hebben. Zo noemt hij de naam van het vliegveld: “de Dr. Albert Plesman 
Luchthaven – een naam, die zowel Engels als Spaans sprekende toeristen hoofd- en 
tongbrekens bezorgt –”. (71) Met deze toevoeging uit De Palm waarschijnlijk zijn 
ongenoegen over de naamsverandering die had plaats gevonden. Vanouds heette de 
luchthaven Hato Airport. Een uitbreiding ter verduidelijking voor een Nederlands publiek 
geeft De Palm in de bundel als hij het heeft over het geluid dat de stewardess maakt met 
gestulpte lippen. Voor de radio zei hij: “In Nederland is dit geluid doorgaans bekend bij de 
voerman, die zijn paard wil aanvuren; in de Antillen wordt deze zuigklank of “click” 
geïntensiveerd en kan dan van alles betekenen.” Het door mij gecursiveerde deel is in de 
bundel vervangen door: “om ergernis of minachting uit te drukken”.(71) Deze verandering is 
een verduidelijking voor een publiek dat het omschreven geluid, noch zijn betekenis kent. 
Voor een Antilliaans publiek was deze verduidelijking overbodig. 

Een langere uitweiding geeft de bundel over de taxichauffeur die hem naar het huis 
van zijn moeder reed. Voor de radio zei hij alleen: “Joviaal sloeg ik hem op de schouder en 
schoot daarmee mijn tweede bok. Dit begreep ik omdat het geluid van de technicolor-film, 
waarin ik als figurant rondliep, eensklaps uitviel. Wat was het geval? Deze man behoorde niet 
tot de “goede” politieke partij en door in zijn wagen te rijden werd je min of meer als zijn 
politieke vriend beschouwd.” In de bundel volgt na “uitviel”: “De chauffeur legde mij, 
zichtbaar ontstemd, uit, dat hij niet tot de ‘goede’ politieke partij behoorde en daarom als een 
paria door zijn collega’s werd genegeerd. Door in zijn wagen te rijden had ik mezelf een 
politiek etiket opgeplakt, dat ik moeilijk zou kunnen verwijderen. Onderweg informeerde hij 
langs zijn neus weg of ik familieleden, vrienden of kennissen over mijn aankomst had 
ingelicht omdat hij het - ik moest het hem vooral niet kwalijk nemen, dat hij zo onbescheiden 
was - een tikkeltje vreemd vond, dat ik door niemand was afgehaald en als Curaçaoënaar 
‘gedoemd’ was van een taxi gebruik te maken.” (72) Ook deze uitweiding dient om een niet-
Antilliaans publiek uit te leggen hoe verpolitiekt het eiland is en hoe vreemd het is als je niet 
door familie wordt afgehaald. 

Een lange uitweiding van twee pagina’s in de bundel gaat eerst over de nachtelijke 
geluiden, die hij ontwend is en vervolgens over de ervaringen tijdens de eerste dag. De 
kennissen die hij ontmoet, keren zich al gauw van hem af en de buurt waar hij als kind had 
gespeeld, bleek hij in Nederland geïdealiseerd te hebben. Een oude vriend, die socioloog is, 
legt hem uit dat een teruggekeerde afgestudeerde Antilliaan als een rara avis wordt 
beschouwd: zijn belangstelling was mondiaal geworden en bij kritiek kreeg hij te horen “dat 
hij geïnfecteerd was door het pessimisme van West-Europa” (75) en dat hij zich moest 
aanpassen aan de zeden en gewoonten van zijn geboorte-eiland. De toevoeging eindigt met: 
“’s Avonds begreep ik, met een zekere weemoed, dat ook ik het oude gareel danig was 
ontwend.” (75/76) De toevoeging in de bundel geeft een sociologische verklaring voor de 
vervreemding van zijn oorsprong, waardoor ze voor Nederlanders beter te plaatsen is. 

Op een aantal punten is in de bundel iets weggelaten dat wel in de radioversie stond. 
Het zijn stilistische verbeteringen zoals het weglaten van het overbodig verhevigende “heel” 
als hij de taxichauffeur ziet: “Hij stond heel bescheiden achteraf” [cursivering van mij]. Soms 
ook betekent de verandering het verbeteren van een raar beeld. Zo varieert hij voor de radio 
op het feit dat hij de ene bok na de andere schiet in de zin: “Uit de koele blik van mijn moeder 
werd mij duidelijk, dat ik zo langzamerhand tot een echte Nimrod was uitgegroeid en dat ik 
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met een precisie een betere zaak waardig zonder enig blijk van medelijden ettelijke bokken 
had neergeknald.” In de bundel wordt deze rare zin verbeterd tot: “Uit de koele blik van mijn 
moeder begreep ik, dat ik de wetten van de gastvrijheid had overtreden.” (73) Het is 
tegelijkertijd een verandering van ingewikkeld bedachte schrijftaal in de richting van een 
normaler taalgebruik. Is “ettelijke bokken neergeknald” nog op te vatten als een mislukte 
poging te variëren op een Nederlands spreekwoord, de volgende verandering in de bundel is 
het verbeteren van een fout in een spreekwoord. Als de ik-figuur naar een goede vriend wil, 
terwijl er bezoek voor hem zal komen, volgt er in de bundel: ”Dit was nou net de druppel, die 
de emmer van haar opgekropte teleurstelling en woede deed overlopen.” (76) Voor de radio 
had De Palm gezegd: “Dit was nou net de druppel die het vat van haar opgekropte 
teleurstelling en woede deed overlopen.” [cursivering van mij]. 

Nog een verandering van statige schrijftaal naar normaler taalgebruik vindt plaats aan 
het begin van het verhaal als de ik-figuur zijn eerste bok schiet met de opmerking dat hij het 
warm heeft. Het klonk als een soort verwijt en de reactie liet dan ook niet op zich wachten. 
Voor de radio formuleert De Palm deze als volgt: “De stewardess keerde zich dan ook met 
een ruk om en keek mij zo misprijzend aan alsof de weersgesteldheid van Curaçao onder haar 
verantwoording berustte.” In de bundel wordt dit: “De Curaçaose stewardess keerde zich dan 
ook met een ruk om en keek mij misprijzend aan alsof zij de verantwoording droeg voor de 
weersgesteldheid van Curaçao.” (71) [cursiveringen van mij].  

Ook de titelverandering is een opschuiven naar normaler taalgebruik. De radiotitel 
‘Het oude gareel ontwend’ is stijfjes en statisch, maar is veelzeggender dan het korte 
‘Weerzien’. De veranderingen zijn dus vooral een aanpassing aan een Nederlands publiek en 
stilistische verbeteringen. 
 
‘’t Geluk gaat de drempel over’  

Op 31 december 1956 zond de Wereldomroep het verhaal ‘’t Geluk gaat de drempel 
over’ uit. De ik-figuur vertelt dat hij de buitenlandse correspondentie doet voor de 
welgestelde Manuel die een grote manufacturenzaak heeft. Hij wordt er goed voor betaald, 
maar zijn moeder heeft er een zwaar hoofd in, omdat al zijn voorgangers waren ontslagen. 
Manuel zeurt de ik-figuur aan zijn hoofd dat hij hem eens een grote dienst moet bewijzen. 
Met Kerstmis verraste Manuel de ik-figuur met een pakket en hij zegt: “My good friend, nog 
één week.” De ik-figuur antwoordt lachend: “Dan is het nieuwjaar.” 

Voor oudejaarsavond had hij met Manuel afgesproken op het Brionplein, waar de 
bisschop met de jaarwisseling de bevolking zijn zegen geeft. Zijn moeder stribbelt tegen en 
hij moet beloven meteen na de zegen naar huis te gaan om volgens traditie ook de moederlijke 
zegen te ontvangen. Maar het lukt hem niet weg te komen, hij wordt door Manuel 
meegetrokken naar de zaak. Hij moet als eerste naar binnengaan: “Met tranen in de ogen 
vertelde Manuel mij, dat ik hem dit jaar geluk zou aanbrengen omdat ik als eerste over de 
drempel was geweest.” Vervolgens drinken ze een glas champagne, waarbij Manuel ervoor 
zorgt dat het glas van de ik-figuur valt en breekt: “Zijn blijdschap kende geen grenzen …. 
‘Sjerven’, jubelde hij, ‘sjerven’!” 

In februari wint Manuel de hoofdprijs van f. 60.000 in de loterij. Als de ik-figuur 
thuiskomt, staat er als dank een mand met de duurste vruchten en dranken. Zijn moeder is 
boos en vraagt waarom hij die mand krijgt. Ze neemt geen genoegen met zijn ontwijkend 
antwoord, want ze heeft al gehoord dat Manuel verkondigt dat de ik-figuur zijn geluksbrenger 
was, omdat hij in het nieuwe jaar als eerste over zijn drempel is gegaan. De ik-figuur noemt 
dat onzin, maar zijn moeder verwijt hem dat hij alles onzin noemt, ook als ze op 
Oudejaarsavond met wierook door het huis loopt om het onheil te weren. Ze huilt: “Nu bezorg 
je die vuile rijkaard de zestigduizend pop, die mij toebehoorden.” Ze gooit de mand de straat 
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op. De ik-figuur moet zijn baantje opgeven. Ook de twee briefjes van duizend die Manuel uit 
dankbaarheid kwam bezorgen, werpt ze hem met een hautain gebaar na. 

Het verhaal is bestemd voor een Curaçaos publiek, omdat er nauwelijks uitleg wordt 
gegeven over het heersende bijgeloof. Iedereen op de Antillen weet waar het over gaat. Het is 
het eerste verhaal van De Palm waarin het magisch denken een rol speelt. Het beeldt de 
botsing uit van een Curaçaose moeder, die hecht aan de oude tradities en het magische denken 
en haar zoon die er niet in gelooft. De zoon is even Curaçaos als zijn moeder. Hij weet wat hij 
moet zeggen op Curaçao, ook al vindt hij het onzin. Dit blijkt direct in het begin van het 
verhaal: “Tot vervelens toe had hij aan mijn hoofd gezeurd, dat ik hem eens een grote dienst 
moest bewijzen. Hoewel ik hem telkens opnieuw verzekerde dat ik gewoonweg zat te popelen 
‘om de eer te kunnen hebben zijn slaaf te mogen zijn’ – dergelijke onzin moest je wel 
uitkramen als je voor de buitenlandse correspondentie zo goed werd betaald – toch bleef 
Manuel mij als het ware achtervolgen met zijn geteem.” 

Het verhaal zelf heeft een ironisch verloop. De ik-figuur vindt het magische denken 
maar onzin. Tegelijkertijd wint Manuel wel de hoofdprijs in de loterij, zodat zijn moeder zich 
in het gelijk gesteld voelt. Dit ironische verloop staat haaks op de ironie die de ik-figuur toont 
tegenover het magisch denken. Het stelt de lezer voor het probleem welke visie De Palm nu 
eigenlijk heeft. 

In 1981 nam Jules de Palm een bewerking van ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’ op in 
de bundel Antiya. Hij heeft het begin grondig gewijzigd. Nu is het de moeder die graag wil dat 
de ik-figuur bij Manuel gaat werken, omdat het geld na de dood van de vader hard nodig is. 
De frase dat de ik-figuur graag de slaaf speelde, is hem ingegeven door zijn moeder die hem 
op het hart had gedrukt “Manuel zeer hoofs te behandelen en als het enigszins kon in 
parabelen te spreken of in ieder geval mooie volzinnen te bedenken, die zijn ijdelheid 
streelden.” (52). Als hij zich bij zijn zus hierover beklaagt, legt deze hem uit dat Manuel 
“moeders hart had gestolen door zijn levensfilosofie. Hij zou er in de loop der tijden van 
overtuigd zijn geraakt, dat de mensheid in twee categorieën moest worden ingedeeld: 
‘geluksbrengers’, die je in de watten moest leggen en ‘onheilsdragers’, die je moest zien te 
mijden.” (53). Nu begrijpt de ik-figuur waarom al zijn voorgangers waren ontslagen en dat hij 
bij de eerste groep was ingedeeld. Hij begrijpt ook waarom deze filosofie zijn moeder 
aanspreekt: “Zij […] liet haar leven toch wel leiden door bijgelovigheden, die ik hartgrondig 
verfoeide.” (53). De toevoeging in de bundel geeft vervolgens een aantal voorbeelden van dit 
magisch denken. De toevoeging eindigt met de mededeling dat zijn moeder met een zekere 
trots aan iedereen verklaarde “dat Manuel de gestadige bloei van zijn nering aan haar zoon te 
danken had.” (54) 

Door de toevoeging wordt het magische element in het verhaal uitgebreid. De ik-
figuur vindt het nu niet alleen “onzin”, maar formuleert sterker: hij verfoeit het magisch 
denken hartgrondig. De aangebrachte wijziging in de houding van de moeder tegenover 
Manuel doet beiden nu vanaf het begin kennen als gelijkgestemde zielen als het over het 
magisch denken gaat. Verderop in het verhaal zorgt de andere houding van de moeder 
tegenover Manuel ook voor een verandering. Als de ik-figuur haar vertelt dat Manuel hem 
heeft gevraagd samen met hem Oud en Nieuw op het Brionplein te vieren, is ze laaiend 
enthousiast. Door de toevoegingen is een Nederlands publiek beter voorbereid op een verhaal 
waarin het magische denken, door de ik-figuur bijgeloof genoemd, een grote rol speelt. De 
moeder wordt meteen geschilderd als iemand die dat magisch denken aanhangt, waardoor 
haar reactie op het eind vanuit haar optiek logisch is. 

Er is ook een toevoeging over de figuur van Manuel. Hij wordt voorgesteld als een van 
de vele Libanezen die voor de Shell kwamen, maar een eigen winkel zijn begonnen. Als hij 
met heimwee over Libanon vertelt, eindigt hij altijd “te verzekeren, dat zijn welvoorziene 
beurs een dankbare compensatie was voor het gemis van zijn talrijke familieleden, die er toch 



 212

alleen maar aanvallen op zouden hebben gepleegd.” (55) Voor een Curaçaos publiek hoefde 
deze uitweiding niet, maar een Nederlands publiek zou niet begrijpen dat Manuel een 
Libanees is met deze achtergrond. 

Nog een uitbreiding krijgt het verhaal in de bundel door te vergelijken hoe in de 
huiskamers van Nederland en op het Brionplein op Curaçao de jaarwisseling wordt gevierd. 
In Nederland wordt gesproken over het afgelopen jaar, op Curaçao haalt men het nieuwe jaar 
feestelijk binnen, zodat de jaarwisseling gericht is op wat komen gaat. Dit laatste is een 
ondersteuning van het bijgeloof dat wie het eerst over je drempel gaat, geluk of ongeluk 
brengt. De ik-figuur zegt er overigens nadrukkelijk bij dat hij zijn kennis over de Nederlandse 
manier van vieren uit boeken heeft, waaruit blijkt dat hij niet in Nederland is geweest.174  

In ‘’t Geluk gaat de drempel over’ is de moeder weer het symbool van het ouderwetse 
conservatieve Curaçao, waarvan nu vooral het bijgeloof een rol speelt. In ‘Het oude gareel 
ontwend’ kon men nog denken dat de ik-figuur progressievere ideeën in Nederland had 
opgedaan, nu is de hoofdfiguur zelfs niet in Nederland geweest, zodat de controverse tussen 
de moeder als vertegenwoordiger van het conservatisme en de zoon als vertegenwoordiger 
van modernere denkwijzen in dit verhaal niets met invloeden van buitenaf te maken heeft. 
 
“De Curaçaoënaar en ….” 

De serie “De Curaçaoënaar en … “ begint op 15 november 1956 met een beschouwing 
over de winter. Centraal staat de gedachte die al in de tweede zin wordt geuit: “Voor de 
Curaçaoënaar is de winter in de eerste plaats een tijd van heimwee en melancholische 
stemmingen.” Als de winter “koud en wreed aanklopt”, is de Antilliaan zichzelf niet meer. 
Normaal loopt hij fier te flaneren, luid te lachen en hij onderstreept zijn woorden met brede 
armgebaren. Nu loopt hij haastig met zijn handen in zijn zakken en een grimmig gezicht. De 
Kerstliederen en de etalages roepen herinneringen in hem op aan de bedrijvigheid in de 
Heerenstraat en Breedestraat, aan whisky-soda, Kerstcakes, Kerstham, panbolo en 
kerkklokken. 

De beschouwing krijgt een verrassende wending als hij zich tot de luisteraars op de 
Antillen wendt met de zin: “U zult zich afvragen, luisteraars, wat kunnen wij daar tegen [het 
knagende heimwee] doen?” Hij antwoordt: “door ze [de Antillianen in Nederland] te tonen, 
dat U meer dan ooit met hen meeleeft, niet door hen te beklagen of te jeremiëren, maar door 
ze te steunen door een bemoedigend woord, door een aardig pakketje, door iets typisch 
Curaçaos.” Want de winterkou kunnen de Curaçaoënaars wel aan door zich dik te kleden en 
stevige kost te eten, maar ze moeten zich wapenen tegen melancholie, “tegen een 
droefgeestigheid, die plotseling kan opkomen en die in de hand gewerkt wordt door het 
gevoel van verlaten en vergeten te zijn.”  

Het is een heldere beschouwing, mooi van opbouw met fraai gevormde zinnen. 
Centraal staat het heimwee, dat hij omschrijft als een “droefgeestigheid die plotseling kan 
opkomen”, door het contrast van de gezellige gemeenschappelijke bedrijvigheid op Curaçao 
en de verlatenheid in Nederland. De Palm richt zich rechtstreeks tot de Curaçaose luisteraars 
met wie hij een wij-gevoel opbouwt, dat in de slotzin tot uiting komt: “Laten wij dus onze 
tropenzonen en dochteren steunen in de komende wintermaanden en laten wij ervan overtuigd 
worden, dat de z.g. gevaren van de winter voor de Curaçaoënaar in een ander vlak liggen dan 
wij doorgaans vermoeden.” De zin geeft weer hoezeer De Palm zich tijdens het schrijven van 
zijn beschouwing steeds meer is gaan verplaatsen in de Curaçaose luisteraar. Hij begon met 
zijn perspectief in Nederland, maar hij eindigt met zijn perspectief op Curaçao door zich af te 

                                                 
174 Verder zijn er een aantal kleine wijzigingen in de woordkeus, die van weinig belang zijn. Zo heeft De Palm 
aan het eind de zestigduizend gulden “die mij toebehoren ”veranderd in: “die natuurlijk voor mij bestemd 
waren.” Hoofddoel van de uitbreidingen was het verhaal voor een Nederlands publiek begrijpelijker te maken. 
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vragen wat wij kunnen doen tegen het heimwee van Curaçaoënaars in Nederland. Deze 
onlogische stap geeft aan dat hij zich geestelijk helemaal naar Curaçao heeft verplaatst. Het is 
een teken van zijn eigen heimwee, zodat hij als het ware in gedachten een pakketje naar 
zichzelf stuurt in Nederland. 

Op 29 november 1956 gaat het over de Curaçaoënaar en Sinterklaas. De Palm stelt dat 
Sinterklaas een echt Hollands feest is, dat op Curaçao ook wel wordt gevierd, maar lang niet 
zo intens als in Nederland. Hier wordt het hele leven in de laatste weken van november tot en 
met 6 december beheerst door Sinterklaas. Hij wordt binnengehaald met kanongebulder, 
klokkenspel en door duizenden en duizenden mensen. Na deze beschrijving komt De Palm tot 
zijn centrale stelling: “Als U zou kunnen zien, hoe hij officieel ontvangen wordt door 
burgemeesters en hoe hij zijn stempel drukt op elke stad, elk dorp, elk klein plaatsje, dan zou 
U gaan twijfelen aan de spreekwoordelijke nuchterheid van de Hollander. Het is merkwaardig 
hoe bij dit feest juist de feestgrage Curaçaoënaar nuchter toekijkt en nimmer gegrepen kan 
worden door de roes, waarin de Nederlander verkeert.” Het is een mooie omkering van 
stereotypen. 

Op 5 december zijn cafés en bioscopen ’s avonds dicht en er worden overdag geen 
colleges gegeven, want iedereen moet Sinterklaas kunnen vieren. Het Prytenaeum in Leiden 
stelt zalen ter beschikking aan Surinamers en Antillianen om er het feest te kunnen vieren. 
Curaçaoënaars die al een paar jaar in Nederland zijn, gaan “kort voor de vijfde december aan 
hun potlood zitten […] knabbelen om de Sinterklaasversjes eruit te bijten.”175 Kinderen 
hebben al dagen hun schoentje onder de schoorsteen gezet, in tegenstelling tot de Antilliaanse 
gewoonte, waar de schoen alleen op de vooravond van het feest voor de deur wordt gezet. De 
Palm eindigt met de opmerking: “hoe gek het ook klinkt, het zo vaak verguisde klimaat van 
Nederland werkt mee tot [sic] de juiste Sint Nicolaassfeer ….” 

Er is een contrast tussen de bescheiden viering van Sinterklaas op Curaçao en de 
uitbundige manier waarop dat in Nederland gebeurt. Dwars hierdoor heen loopt hoe de 
Curaçaoënaar in Nederland zich aanpast aan de viering. Sommigen gaan ook gedichten 
schrijven, anderen komen in Leiden samen, maar wat daar gebeurt, komt de luisteraar niet te 
weten. Dit verhaaldraadje is te summier uitgewerkt. Interessant is zijn opmerking dat het 
klimaat bijdraagt aan de juiste Sint Nicolaassfeer. Waarschijnlijk komt dit doordat het feest, 
zoals De Palm het beschrijft, in Nederland groots en gemeenschappelijk in het openbaar 
wordt gevierd, terwijl dat op Curaçao niet zo is. Op een of andere manier associeert De Palm 
dit feit met het klimaat. Ook dit element blijft in het ongewisse. 

De bijdrage op 27 december 1956 gaat over de Curaçaoënaar en de studie van het 
Nederlands. De Palm begint zo: “Om met de deur in huis te vallen, luisteraars, hoe komt een 
Curaçaoënaar ertoe Nederlandse letteren te gaan studeren? Deze vraag is ontelbare malen 
gesteld, meer uit verbazing of afkeuring dan uit pure belangstelling.” Eerst legt De Palm uit 
hoe het komt dat men het afkeurt of zich erover verbaast dat een Antilliaan Nederlands gaat 
studeren. Op de Antillen vindt men het heel gewoon dat iemand Engels of Spaans gaat 
studeren, “maar iemand die het in zijn hoofd haalt om Nederlands te gaan studeren wordt 
doorgaans niet voor vol aangezien” ondanks dat het de voertaal is in het onderwijs. Dit noemt 
De Palm de kern van de zaak: “Het wil ons n.l. voorkomen, dat juist het feit, dat men op zeer 
jeugdige leeftijd gedwongen wordt deze taal te leren en men het Nederlands nolens volens 
moet spreken, een zekere aversie tegen Vondels taal teweeg brengt.” Dat verklaart waarom 
leerlingen wel ijverig zijn in de Spaanse en Engelse les, maar geen toewijding koesteren voor 
                                                 

175 Er wordt meer geknabbeld in De Palms betoog: iedereen krijgt de gelegenheid “thuis te zitten en te 
knabbelen aan marsepein en borstplaat.”  
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de Nederlandse les. Men praat onder elkaar in gezelschap met het grootste gemak Engels of 
Spaans, maar als er Nederlanders bij zijn, praat men “met enige schroom” tegen elkaar in het 
Nederlands. Studerenden in Nederland maken zich “heel vaak schuldig aan een nimmer goed 
te praten onbeleefdheid om in gezelschap van Nederlanders doodleuk over te schakelen op het 
papiamentoe. Er schijnt een fatum te drukken op het Nederlands.” 

De Palm zegt dat Antillianen zullen beseffen, “dat het niet wel mogelijk is met enige 
studie te beginnen als men daar voor [sic] geen grote belangstelling heeft. Voor de studie van 
een taal komt daar bovendien nog ‘aanleg’ en ‘feeling’ bij. Een jong scholier, die van lezen 
houdt, die werkelijk oog heeft voor de stylistiek en de schoonheid van de taal, die 
daarenboven het voorrecht heeft gehad op school door een toegewijd en kundig leraar 
gewezen te worden op de rijkdom, de mogelijkheden, de plooibaarheid, het taaleigen, de 
techniek van een prachtig Nederlands gedicht of – pak weg – de eerste bladzijde van 
Helman’s Stille Plantage, zal, mits hij aanleg heeft, eerder tot de studie van het Nederlands 
komen dan van enige andere taal.” Hij noemt zijn uitspraak zelf “vrij boud” en er komen ook 
andere dingen bij kijken, “maar een ding staat onwrikbaar vast: de studie van het Nederlands 
wordt niet aangevangen omdat men ‘macamba’ wil zijn, maar omdat men hiervoor meer dan 
gewone belangstelling heeft en omdat men de aanleg, die men denkt te bezitten, volkomen uit 
wil buiten. Er is principieel geen enkel verschil tussen Orilio Hato die met volle overgave in 
het doel staat en de persoon, die met toewijding Nederlands studeert …..” 

De Palms betoog is vooral interessant, doordat erin tot uitdrukking komt wat hem in 
literatuur, al of niet in het voetspoor van zijn leraar, boeit: stijl, de schoonheid en rijkdom van 
de taal die tot uiting komt in de mogelijkheden, de plooibaarheid, de woordrijkdom en de 
techniek van een gedicht of roman. Met het laatste bedoelt hij waarschijnlijk de opbouw. Het 
is precies wat hijzelf nastreeft, ook in deze bijdrage.  

De Palm geeft een algemene verklaring waarom men zich er op de Antillen over 
verbaast, als een Antilliaan Nederlandse letteren gaat studeren. De Palm verzwijgt echter 
waarom men zich er juist bij hem over verbaast. Hij was immers een van het driemanschap 
dat Julio Perrenal vormde en opkwam voor het Papiaments. Het is gissen waarom hij dit 
verzwijgt. Het kan zijn dat hij wilde vasthouden aan de mystificerende fictie dat Julio Perrenal 
een echte persoon was, terwijl velen op Curaçao al wisten dat dit niet zo was. De actie van het 
drietal was overigens geen actie tegen het Nederlands, maar tegen de overheersing van het 
Spaans in de muziekwereld. In ieder geval is duidelijk dat De Palm zelf geen tegenstrijdigheid 
ziet in zijn actie voor het Papiaments en zijn studie Nederlandse letteren.  

Aan het slot gaat er nog een interessant punt schuil in de beschouwing van De Palm. 
Het is de opmerking dat onwrikbaar vaststaat, dat men niet aan die studie begint omdat men 
makamba wil zijn. Uit het feit dat hij dit stelt, blijkt dat hem dit is verweten. Hieruit volgt 
misschien niet dat “de” Curaçaoënaar taal en volksaard met elkaar identificeren, maar wel dat 
het gebeurt.176  

Op 7 februari 1957 heeft Jules de Palm het over ‘De Curaçaoënaar en de muziek’. 
Curaçaoënaars worden groot gebracht met muziek: “De Antilliaanse moeder blaakt van trots 
als haar peuter kraaiend reageert als zij smakkende geluiden maakt met de tong of als hij een 
soort Vitusdans uitvoert op de kromme beentjes bij het horen van een tumba.” Curaçaoënaars 
hebben geen dansschool nodig, want ze dansen op gevoel: “Men stoort zich weinig aan de 

                                                 
176 Opmerkelijk is dat het andersom niet gebeurt: een Nederlander die het Papiaments beheerst, krijgt niet de 
Curaçaose volksaard toegekend. Een verklaring voor deze verschillende benadering ligt waarschijnlijk in de 
koloniale taal- en cultuurpolitiek waarin het Papiaments werd onderdrukt en als minder werd beschouwd. Ik zeg 
dit met enige aarzeling, want Turken en Marokkanen die in het huidige Nederland perfect Nederlands spreken, 
krijgen toch ook niet de Nederlandse volksaard toebedacht. Het is een aanwijzing dat taal wel een belangrijk 
onderdeel van een cultuur is, maar lang niet het enige bepalende. De uitdrukking “De taal is gans een volk” gaat 
dus maar zeer ten dele op. 
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voorgeschreven danspassen en slooft zich zelfs uit om zo goed mogelijk al dansende te 
improviseren.” De voorliefde gaat hierbij uit naar Zuid-Amerikaanse dansen.  

Vervolgens richt De Palm zich op de situatie in Nederland. Op een Antilliaans feest in 
Nederland is de Curaçaose wals bijzonder populair, terwijl deze op Curaçao vooral door “de 
oudere garde” wordt gedanst. De Nederlandse omroepverenigingen zenden veel Zuid-
Amerikaanse muziek uit. Het orkest van Malando is populair bij Antillianen. De Palm noemt 
het vreselijk jammer dat er bedroevend weinig Antilliaanse muziek wordt gespeeld. 
Nederlanders kennen de wijsjes van Max Woisky, “omdat deze ‘muziek-ambassadeur’ met 
een vermoeiende hardnekkigheid steeds maar dezelfde liedjes ten gehore brengt.” In 
Hilversum zijn wel veel Curaçaose platen, maar op Statuutdag wijdt men geen programma 
aan de muziek van de drie rijksdelen. Bijna iedere Nederlander kent B.B. met R. van Max 
Woisky, maar waarom is dan de Antilliaanse muziek hier dan zo weinig bekend, verzucht De 
Palm. Hij besluit: “Men heeft de mond vol over voorlichting, over rijkseenheid, over 
Koninkrijk Nieuwe Stijl maar men vergeet de macht van de muziek!” 

De Palm springt soepel van het ene naar het andere aspect in zijn beschouwing. Hij 
begint met te stellen dat de Curaçaoënaar met muziek en dans opgroeit, en dat de liefde voor 
die muziek hem ook in Europa bijblijft. In Europa gebeurt dan iets: de jongeren herontdekken 
als het ware de oude Curaçaose wals, die door hun leeftijdgenoten op Curaçao als iets voor 
ouderen wordt gezien. Het is een symptoom van het verschijnsel dat vaker in deze studie 
voorkomt, dat de Caribische mens in een andere cultuur meer de eigen cultuur gaat 
waarderen. Vandaar ook de verzuchting dat er helaas zo weinig Antilliaanse muziek op de 
Nederlandse radio te horen is. Opmerkelijk is de sneer die hij uitdeelt aan Max Woisky, die 
toch ook Caribische muziek laat horen. Er spreekt een zekere rivaliteit uit tussen Antillianen 
en Surinamers, waarbij Antillianen met scheve ogen kijken naar de aandacht die Surinaamse 
dingen wel krijgen, maar Antilliaanse zaken niet. In zijn opmerking dat Woisky met een 
vermoeiende hardnekkigheid steeds dezelfde liedjes laat horen, klinkt ergernis door over een 
gevoelde opdringerigheid van Woisky. 

Op 11 april 1957 is de poëzie het onderwerp in de serie “De Curaçaoënaar en ….” . De 
Palm begint met voorbeelden dat mensen in een land strofes uit een gedicht kunnen citeren. In 
Madrid gebeurt dit moeiteloos met strofes uit het toneelstuk Don Juan Tenorio. In Nederland 
komt het wel eens voor dat men beginregels van een rei uit Gijsbrecht van Aemstel kan 
citeren en oudere Curaçaoënaars kunnen dat met het gedicht ‘Atardi’ (Schemering) van 
Joseph Sickman Corsen, “waarin men de hartslag van de Antilliaan kan beluisteren”. 

De Palm gaat vervolgens in op vertalingen van dit gedicht. Pater Poiesz verminkte het 
volgens hem, door het pathetisch te maken, zodat oudere Curaçaoënaars “niet zonder enige 
pathos, met donderende stem succes oogsten op feesten en partijtjes”. Een doorvoelde 
vertaling van Cola Debrot is volgens De Palm “helaas nog te weinig bekend: Het wordt mij 
droef te moede/ Al weet ik niet waarom/ Ik zie de zon verbloeden/ Diep aan de horizon ….”177  

De populariteit van ‘Atardi’ verklaart De Palm door te zeggen dat lyrische poëzie bij 
Antillianen een gevoelige snaar raakt. Eerst gold dat voor gedichten in het Spaans. “Toen 
echter het Papiamentoe door tal van omstandigheden bevrijd werd van de [sic] stempel der 
onvolkomenheid, die op deze taal drukte, bleek men ook ontvankelijk voor gedichten in de 
landstaal.” Het is de springplank naar een beoordeling van enkele contemporaine dichters. Hij 
prijst Lauffer die in zijn bundel Patria laat zien dat hij het Papiaments beheerst als weinigen. 
Hij staat volgens De Palm op “Everestiaanse hoogte”. Veel minder te spreken is hij over de 
dichters Echi Jesurun en Edward de Jongh. Zij zijn “er bij lange na niet in geslaagd Lauffer te 
doen vergeten.”  

                                                 
177 Het origineel is opgenomen in: Berry-Haseth e.a. 1998 deel II: 135/136. De vertalingen van Poiesz en Debrot 
in: Broek e.a. 2006 deel II: 123-126.  
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Uitvoeriger gaat hij in op Elis Juliana, van wie hij meteen zegt dat hij “stellig geen poëtische 
Sir Hilary” [sic] is. Maar in Flor di datu [Cactusbloemen] “is een man aan het woord met 
meer dan gewone dichterlijke aanleg, een man die kan bogen op een uitstekend 
waarnemingsvermogen en een grote kennis van zijn moedertaal.” Maar het ontbreekt hem aan 
zelfkritiek. Hij brengt gevoelige gedichten samen met “versjes, rijmelarijen en grappige 
vondsten, die op een bonte avond een welkome aanvulling zouden zijn, mits goed opgevoerd, 
maar in een gedichtenbundel toch sterk detoneren.” Hij heeft zich nu gewaagd aan een paar 
gedichten in het Nederlands. Ze zijn gekunsteld en onecht en De Palm vreest dat men op 
Curaçao bezig is dit talent te verknoeien. De Palm pleit ervoor dat er een kritische 
beschouwing komt over Flor di Datu. “Wellicht dat hij [Elis Juliana] dan tijdig kan inzien, dat 
zijn ‘cactusbloemen’ groot gevaar lopen overwoekerd te worden door de o, zo venijnige 
cactusstekels …” 
Na een wat lange inleiding blijkt de bijdrage te bestaan uit een kritische bespreking van een 
aantal dichters. De Palm is inderdaad kritisch: Echi Jesurun en Edward de Jongh voldoen niet, 
Elis Juliana heeft veel talent, maar loopt gevaar dit te verknoeien en Lauffer is topklasse. Uit 
zijn bijdrage valt op te maken welke eisen hij aan een goede bundel stelt: een Antilliaanse 
dichter moet de hartslag van de Antilliaan kunnen beluisteren, een goed taalgevoel hebben en 
een grote kennis van zijn moedertaal. Dit moet blijken uit het uitbuiten van de muzikaliteit, 
het plastisch vermogen en het ritme van deze taal. Een goed dichter moet ook een uitstekend 
waarnemingsvermogen hebben. Een gedicht moet niet pompeus zijn, gekunsteld of onecht. En 
een bundel moet niet verschillende genres door elkaar klutsen. 

Een detail is nog dat De Palm Lauffer ook prijst om zijn “melodieuze volzinnen”. Het 
is een persoonlijke voorkeur van hem die hij in zijn eigen werk ook toont, ook in zijn 
Wereldomroepbijdragen. Veel valt er niet af te dingen op zijn criteria en zeker niet door de 
voorbeelden die hij geeft, maar hij ziet volgens mij over het hoofd dat Elis Juliana juist de 
genres in zijn bundel mixt, om zo een groter publiek te bereiken. Juliana trad veel op, voor de 
lokale radio en voor het publiek en dat weet De Palm, getuige zijn zin: “Juliana is momenteel 
aan de orde van de dag en hierin schuilt voor deze jongeman een groot gevaar.”178 De Palm 
houdt vast aan de klassieke norm van stijleenheid en hij gelooft ook niet zo erg in de 
noodzaak serieuze gedichten te mixen met populaire genres, omdat zijn betoog er nu juist op 
neerkomt dat de Curaçaoënaar gevoelig is voor lyrische poëzie. 

Een ander saillant detail is de ironische beschrijving van oudere Curaçaoënaars die 
met pathos en donderende stem het verminkte ‘Atardi’ voordragen; een gedicht, zo blijkt uit 
de vertaling van Debrot dat helemaal niet geschikt is om het op feestjes en partijen voor te 
dragen. De vertaling van Pater Poiesz is er eentje van het soort – om met Busken Huet te 
spreken – dat de melodieën van de eeuwigheid op een draaiorgel zet. 

Op 2 mei is ‘De Curaçaoënaar en het boek’ het onderwerp. De Palm begint met te 
vertellen dat er op Curaçao een boekenweek is die feestelijk wordt geopend, “wat niet nalaat 
grote indruk te maken op de voor ceremonies en feestelijkheden zo gevoelige Antilliaan.” 
Volgens De Palm zal men op Curaçao niet zo gemakkelijk tot lezen komen als in Nederland, 
omdat het leven er jachtiger is en men veel sociale verplichtingen heeft. Maar er wordt 
natuurlijk wel gelezen. Dit blijkt uit de uitleencijfers van bibliotheken. 

Vervolgens vraagt De Palm zich af welk genre boeken het meest wordt verkocht en 
welke taal de voorkeur heeft. Hij gelooft niet dat dit de Nederlandse roman zal zijn. Hij vindt 
wel dat Tip Marugg met Weekendpelgrimage (1957) de Nederlandse taal een goede dienst 
heeft bewezen. De Palm twijfelt er niet aan “of deze roman zal zijn weg vinden in de 
Curaçaose boekenkast, al ware het alleen maar dat velen gedreven zullen worden door de 
nieuwsgierigheid: men wil toch zo graag personen herkennen in romans, die zich op de 
                                                 
178 Grappig is dat De Palm Elis Juliana een jongeman noemt. Juliana is geboren in 1927 en De Palm in 1922. Op 
het moment dat De Palm dit schreef, was hij 35 jaar en Juliana 30 jaar.  
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Antillen afspelen, Tip Marugg heeft het deze mensen niet al te moeilijk gemaakt. In zijn 
roman komen zoveel typen voor, dat men in het wilde weg een naamkaartje kan slingeren 
…..” 

De Palm wijst treffend op een eigenaardigheid van de Curaçaose lezer als hij een boek 
leest dat zich op Curaçao afspeelt. Dan is de lezer bij voorbaat overtuigd dat vooral bestaande 
personen worden afgebeeld en is de drijfveer om te lezen te zien wat er over hen wordt 
gezegd. De lezer ziet een Curaçaose roman dus niet als fictie, maar als 
werkelijkheidsbeschrijving, waar men het al of niet mee eens kan zijn. 

De laatste vraag die De Palm opwerpt is hoe het staat met de roman in het Papiaments. 
Hij concentreert zich op de roman Mal Aguero [Slecht voorteken]179 [1960 in boekvorm] van 
Manuel A. Fraai. Hij brengt de schrijver allereerst hulde omdat hij “naast zijn dagtaak in een 
vaak moordende hitte er toe kan komen geestelijk werk te verrichten”. Hij laat ook zien dat hij 
het Papiaments goed beheerst. De Palm vindt het jammer dat de schrijver zich geroepen voelt 
“te tonen dat hij ook heel wat Spaanse woorden kent en dubbel jammer, dat hij die Spaanse 
woorden zó kwistig rondstrooit dat ze op plaatsen terecht komen waar ze volkomen 
detoneren.” Ook een punt van kritiek zijn de figuren: “Het zijn geen mensen van vlees en 
bloed.” De Palm vindt dat Fraai zijn kennis wat minder moet etaleren en wat kritischer te 
werk moet gaan. 

Vervolgens geeft hij een korte recensie van Fraais roman, die begint met een loftuiting 
op iemand die naast zijn werk ook nog geestelijke arbeid verricht. Het is een dubieus en naar 
achteraf blijkt een ironisch compliment. Vervolgens roemt hij Fraai z’n kennis van het 
Papiaments, maar dat compliment wordt teniet gedaan als hij ironisch vervolgt dat Fraai wil 
laten zien dat hij ook heel wat Spaanse woorden kent. Vanuit de achtergrond van De Palm 
gezien is de kritiek op het gebruiken van Spaans in een Papiaments werk begrijpelijk. Met 
zijn vrienden Lauffer en De Rooy vormde hij immers Julio Perrenal, die liedjes in het 
Papiaments maakte uit verzet tegen de verspaansing van de liederen op Curaçao. Tenslotte 
krijgt Fraai het verwijt dat hij zijn kennis teveel etaleert. Dat is uit de mond van De Palm 
eigenlijk grappig, want hij is er zelf ook niet vies van als het gaat om uitdrukkingen, 
archaïsche woorden en name-dropping. 

De laatste bijdrage van Jules de Palm heet ‘Indrukken over St. Nicolaas en Kerstmis’. 
Ze is geen onderdeel van de serie De Curaçaoënaar en …. Ze werd uitgezonden op 14 
december 1957. Naar inhoud en genre had ze daar wel bij gepast, maar de serie was in mei al 
afgelopen. Het is eigenlijk merkwaardig dat De Palm het weer heeft over Kertsmis en 
Sinterklaas, die immers het onderwerp waren van de eerste twee afleveringen van De 
Curaçaoënaar en ….  

Het Sinterklaasfeest noemt hij nu een feest voor jong en oud. Hij vraagt zich af wie er 
nu het meeste geniet: “zijn het de kinderen, die vaak met verraste gezichten zich staan te 
vergapen aan buitelende zwarte pieten en de goedige Sinterklaas of zijn het de ouders, die hun 
hart ophalen aan de pracht en praal van een carnavaleske stoet?” De Palm vindt dat het feest, 
zoals het met een ontvangst op het stadhuis wordt gevierd, zoetjesaan ontaardt: “Er zijn 
lonkende, hartveroverende amazones, zwaar beschminkte en bepruikte heren, ezeltjes, 
beladen met Spaanse geschenken, scooterende zwarte pieten, kortom er is een entourage, die 
zo schromelijk wordt overdreven, dat men op een gegeven ogenblik totaal uit het oog verliest, 
dat het in feite begonnen is om die grijsaard, die hoog op zijn paard gezeten, de menigte 
vriendelijk toewuift en minzaam toelacht.” 

De Palm ziet zijn mening gedeeld door een Curaçaos gezin dat het feest voor het eerst 
meemaakt. Het zoontje van vijf was verontwaardigd dat de pieten op een scooter reden, dan 
moest Sinterklaas op zijn minst een Cadillac hebben. De Palm zegt dat het feest gelukkig op 
                                                 
179 Het is niet duidelijk uit welk jaar de roman stamt. De Palm bespreekt hem in 1957, maar Broek [2006: 88] 
dateert hem later: 1960, evenals Rutgers [1994: 459]: 1963. 
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scholen soberder wordt gevierd omdat men zich houdt aan “het aloude adagium: eenvoud is 
het kenmerk van het ware.” 

Hij gaat nu over op het Kerstfeest dat in Nederland “iets zo indrukwekkends [heeft] 
dat men er zich moeilijk een voorstelling van kan maken in de tropische Antillen.” De 
Antilliaan mist weliswaar de typisch Antilliaanse kerstgerechten, maar daar staat tegenover 
dat het Kerstfeest veel weg heeft van een “Christmascard”. “Ondanks de koude is er een 
warmte, die onuitsprekelijk is, een sereniteit, die bijna weemoedig stemt en een rust, die je 
doorzindert.” Kerstattributen als kerstbomen en hulsttakken komen in het koude Nederland 
veel beter tot hun recht dan op de warme Antillen. De ware Kerstsfeer is: door knarsende 
sneeuw lopen en in de nachtmis “Stille Nacht” horen zingen. Het is inniger, vrediger en 
zuiverder dan op de Antillen. De Palm voegt eraan toe dat men dit niet als een verwijt moet 
opvatten, maar als een eerlijke, openhartige beschouwing van de Kerstsfeer in Nederland. 
Daar staat tegenover dat de misa-di-aurora-noveen [de vroege mis om vier of vijf uur ’s 
nachts in de week voorafgaand aan Kerstmis] op Curaçao een stemming oproept die in 
Nederland ondenkbaar is. 

De Palm besluit met te zeggen dat hij zich kan voorstellen dat Antillianen in 
Nederland met Kerstmis een knagend heimwee hebben, omdat het een feest in gezinsverband 
is, een feest van herinnering en bezinning. Daarom zal het lang duren voordat een Antilliaan 
zich aan het eind van het jaar in Nederland thuis zal voelen. Het is een slot dat na het 
voorgaande niet erg overtuigt, want het lijkt er juist op dat De Palm zich aardig thuis voelt. 

Een vergelijking met de eerste beschouwingen over Kerstmis en Sinterklaas leert dat 
de mening van De Palm is veranderd, en dat dit waarschijnlijk komt doordat hij een jaar 
langer in Nederland is dan ten tijde van zijn eerste bijdragen. Hij heeft nu kritiek op de 
overdaad bij Sinterklaas, waar hij die eerst mooi vond. Heimwee is niet meer het hoofdmotief 
als hij het heeft over Kerstmis, dat hij nu veel meer waardeert, juist door de winterse 
omstandigheden. Het heimwee stipt hij aan het eind wel aan en dan wordt het veroorzaakt 
door het gemis van de familie, maar na zijn enthousiaste woorden over het Kerstfeest is het 
heimwee eigenlijk een Fremdkörper in zijn betoog. 

DE WERELDOMROEPBIJDRAGEN EN HET LATERE OEUVRE 

Antiya 

De bundel Antiya (1981) verscheen 24 jaar na de laatste Wereldomroepbijdrage. Naast 
de twee verhalen (‘De Kerstcakes van Shon Keta’ en ‘Shòròmbo’) die op verzoek van Cola 
Debrot werden geschreven, de drie verhalen (‘Toni Gonsalez’, ‘ ’t Geluk gaat de drempel 
over’ en ‘Weerzien’) waarvan de eerste versie op verzoek van Jo van de Walle waren gemaakt 
en het ‘Nawoord’, bevat hij nog vijf verhalen. Ze zullen uit de tussenliggende periode 
stammen, want als ze al bestonden in de periode dat De Palm met enige regelmaat voor de 
Wereldomroep optrad, dan zou hij ze zeker ook daar hebben laten horen.  

In het verhaal ‘Waan’ is de ik-figuur een twintigjarige onderwijzer die naar Bonaire 
gaat, omdat hij in het voetspoor van een liedje denkt “dat de Bonairiaanse meisjes hunkerend 
op de loer lagen om een man te verschalken en dat zij zeer bewust de rol van de kuise 
Suzanne speelden om te gretige kandidaten op een dwaalspoor te brengen. Ik zou er niet 
intrappen.” (11). Hij wordt in de hoofdplaats door een vrouw binnen geroepen om er te eten. 
Een meisje van een jaar of zeventien biedt hem verlegen lachend een glas limonade aan. Hij 
slaat uiteindelijk driftig en onbeheerst een arm om haar heen. Het meisje vlucht de kamer uit 
en haar moeder is teleurgesteld. Ze had zich voorgesteld dat haar zoon net als de ik-figuur in 
een vreemde plaats met zijn ziel onder de arm zou lopen. Ze had nooit gedacht dat haar 
gastvrijheid zo zou worden misbruikt. Ze zegt dat welvaart waarden vernietigt en: “De 
Bonairiaan is arm maar misschien daardoor een beter mens dan degene, die het slachtoffer 
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wordt van een eigenwaan, die voor een ander zo krenkend is.” (17) Het verhaal eindigt met de 
zin: “Zelden heb ik mij zo klein gevoeld…” (17) 

Elementen uit eerder geschreven verhalen komen in ‘Waan’ terug. Het wantrouwen 
van Curaçaoënaars komt voor als hij alleen is met het meisje: “Met mijn ingeboren en door 
mijn opvoeding aangekweekt wantrouwen stond slechts één ding voor me vast: ik was 
blindelings in de val gelopen.” (14). In eerdere verhalen waren het de anderen die een 
ingeboren wantrouwen hadden, hier betrekt de ik-figuur het op zichzelf en zegt dat dit door de 
opvoeding ook is aangekweekt. Dit wantrouwen in combinatie met het magisch denken 
schemert door als hij over het glas limonade zegt: “Was het eigenlijk wel limonade? 
Misschien was het wel een of andere liefdesdrank met een betoverende uitwerking waardoor 
ik de rest van mijn leven alleen van dit meisje zou kunnen houden… Hoe vaak had ik 
dergelijke verhalen op Curaçao schouderophalend en hooghartig naar het rijk der fabelen 
verwezen. Dit was dus mijn straf!” (14) Het magische denken ofwel bijgeloof mist zijn 
uitwerking in het verhaalverloop niet. Waar hij eerst nog wilde vluchten, begint hij na het 
drinken van de limonade te denken dat hij actie moet gaan ondernemen. De Palm gebruikt 
hier hetzelfde procedé als in het Wereldomroepverhaal ‘’t Geluk gaat de drempel over’. 

De opvallendste overeenkomst met eerdere verhalen is de ironie, in dit verhaal de 
zelfironie die het verhaal doordrenkt. Hij stelt zich voor dat Bonaire wemelt van de 
hunkerende meisjes die hem aan de haak willen slaan. Er is ook een nadrukkelijke 
vooruitwijzing die het fiasco aankondigt. De ik-figuur meent in de blik van de moeder een 
zekere aanmoediging te zien, maar hij voegt er meteen aan toe: “ten onrechte naar later zou 
blijken”. (14) Ook de beschrijving van een aantal aspecten van Bonaire is ironisch. Alles op 
Bonaire is zo vredig en rustig dat de ik-figuur “begon te geloven, dat de ‘herderinnen’ in dit 
tropisch arcadië door een of andere draak waren verslonden.”(12) Over de pensionhoudsters 
bij wie hij logeert, zegt de ik-figuur: “Het was verbazingwekkend hoe zij de genealogische 
tabellen van heel Playa, zoals de hoofdstad Kralendijk in de volksmond heet, uit een nimmer 
falend geheugen moeiteloos produceerden.” (11) 

Wat niet in eerdere verhalen voorkwam, is de botsing tussen twee verschillende 
culturen: de Curaçaose en de Bonairiaanse. De ik-figuur kent de verschillen niet en houdt er 
geen rekening mee, waardoor hij mensen beledigt en zelf het gevoel krijgt dat hij een flater 
heeft geslagen. De zelfironie waarmee de ik-figuur dit vertelt, moet die flater voor de lezers 
verzachten. 

‘Bubuchi’, het tweede verhaal uit de bundel Antiya, is een hij-verhaal. Het gaat over 
een man die altijd een hoedje op heeft en elke zaterdag lawaai maakt als hij dronken 
thuiskomt. Dat wordt door de buurt nog net getolereerd, maar als hij een keer struikelend zijn 
hoed verliest, houdt hij niet op te vloeken. Hij en zijn vrouw worden hierna door de hele buurt 
geboycot. Zijn vrouw Clarissa heeft hieronder het meest te lijden en ze besluit de hulp in te 
roepen van Yaya, die zwarte magie beoefent. Yaya zegt dat Bubuchi snel zal sterven en dat zij 
ervoor zal zorgen dat Clarissa de rest van haar leven geen zorgen meer zal hebben. Haar 
voorspelling komt uit. Ze zorgt ervoor dat een aantal vooraanstaanden zijn naam onder de 
overlijdensadvertentie zet, waardoor er veel aandacht voor de begrafenis is: “De begrafenis 
werd een succes!” (25) en dit heeft weer tot gevolg dat ze in aanzien steeg. 

Weer komt het magische denken terug en weer behandelt De Palm dit op dezelfde 
manier. Eerst klinkt er scepsis in de stem van de verteller. Zo introduceert hij Yaya als een 
wijze vrouw, waarbij hij wijze tussen aanhalingstekens zet, hiermee aangevend dat hij niet in 
haar kunsten gelooft. Toch is het ironische verloop van het verhaal een bevestiging van de 
werking van de zwarte magie, net zoals in het Wereldomroepverhaal ‘‘t Geluk gaat de 
drempel over’. 

Ook in ‘Bubuchi’ gebruikt De Palm ironie. Dit gebeurt in het gedeelte waarin de 
begrafenisrituelen worden beschreven. Als Bubuchi thuis ligt opgebaard en de nachtwake 
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wordt gehouden heet het: “Plotseling achtte Yaya het moment geschikt om aan Clarita’s 
toekomst te gaan werken. Ze ging vóór de overledene staan om een klaaglied aan te heffen 
waarin ze Bubuchi deugden en eigenschappen toebedeelde waar Clarita van opkeek.” (24) De 
beschrijving van de begrafenis is ook ironisch, vooral door de overdrijving: wel 93 
volgwagens, drie paters, langs de kant van de weg stond het zwart van de mensen en 
handelslui, politici en voetbalclubs waren er. Hier uit De Palm weer impliciete kritiek, nu op 
de begrafenisgewoonten van Curaçao.  

In ‘Socotoro’ wordt de ik-figuur vanuit Curaçao gedetacheerd op Aruba, een eiland 
dat de naam had onherbergzaam te zijn, bewoond door stugge Indianen die hun tijd verdeden 
met rum drinken. Het hoofd der school ontvangt hem daar hartelijk en weerlegt deze mening. 
Een paar weken later wordt hij door Basilio meegenomen naar een trouwfeest. Hij vindt er 
niets specifiek Arubaans aan. Nog voor het eind gaat hij met Basilio naar een huis, waar een 
aantal mannen drinken en opscheppen over hun amoureuze veroveringen. Als de ik-figuur iets 
moet zeggen, zegt hij dat hij water van Tanki Leendert wil en pan batí.180 Het is een indirecte 
aanduiding dat hij op Aruba wil blijven, want op Curaçao ging het gezegde dat je jezelf 
veroordeelde de rest van je leven op Aruba te slijten, als je water van Tanki Leendert dronk en 
pan batí at. Daarna houdt hij een lang betoog over verbroedering, waar Basilio een eind aan 
maakt, omdat de gastheer gaat zingen, waarbij hij zichzelf met de gitaar begeleidt. Iedereen is 
onder de indruk en als het lied is afgelopen, springt de ik-figuur luid applaudisserend en 
‘bravo’ roepend op. Basilio werkt hem naar buiten, waar de ik-figuur verontwaardigd over is. 
Maar hij krijgt te horen dat hij de gastheer met zijn applaus op het hart heeft getrapt. Toen hij 
zijn diepste wezen bloot legde, degradeerde de ik-figuur hem met zijn applaus tot een 
performer. De ik-figuur voelt zich verdwaasd en vernederd. 

Ook in ‘Socotoro’ speelt het Curaçaose bijgeloof een rol, getuige het water van Tanki 
Leendert en de pan batí. Verder komt de ironie terug. In het hele verhaal heen is het de 
zelfironie, die duidelijk maakt dat de ik-figuur een flater slaat. Dat er een flater zit aan te 
komen, maakt de ik-figuur met subtiele vooruitwijzingen duidelijk. Zo zegt hij dat hij in zijn 
jeugdige onbezonnenheid het plan opvatte te werken aan de integratie van Curaçaoënaars en 
Arubanen. Als hij naar de bruiloft gaat zegt hij: “Ik weet nog goed, dat mijn eerste gedachte 
was: hier is nou niets specifiek Arubaans aan.” (29) De lezer denkt dan: dit kan na al het 
voorgaande niet waar zijn; er ontgaat je iets. Als er applaus volgt op zijn indirecte mededeling 
dat hij op Aruba wil blijven, gaat het verhaal verder met: “Door dit succes overmoedig 
geworden”, wat iets rampzaligs doet vermoeden.  

Het verhaal in zijn totaliteit is op het eerste oog een typisch geval van zelfironie, maar 
bij nadere beschouwing zit er ironie binnen de zelfironie verborgen. Zo beschrijft de ik-figuur 
het schoolhoofd ironisch. Ook de weerlegging door het schoolhoofd van de Curaçaose 
vooroordelen over Aruba, waar het verhaal mee begon, is ironisch beschreven. De Arubanen 
stug? Nee, Curaçaoënaars isoleren zich met hun hautaine en kleinerende houding. Arubanen 
Indianen? Bij sommigen kun je de Indiaanse afkomst van hun gezicht aflezen, maar je moet je 
niet voorstellen dat zij om een vuurtje de vredespijp zaten te roken. De Arubaan een 
drinkebroer? Ja, ze houden net als de Curaçaoënaars van een borrel, maar het gaat te ver het 
een volk van drinkebroers te noemen. Arubanen Curaçaoënaars discrimineren? “De Arubaan 
discrimineerde niet maar het kon natuurlijk wel gebeuren, dat sommige Curaçaoënaars zich 
door bepaalde uitingen, uitdrukkingen of gebaren van de Arubaan gediscrimineerd voelden.” 
(29) De ironiserende weergave van dit gesprek zorgt ervoor dat de lezer het tegendeel gelooft 
van wat het schoolhoofd beweert, zodat de vooroordelen over de Arubaan eerder bevestigd 
worden dan weersproken. 

                                                 
180 Pan batí: letterlijk: geslagen brood. Het ziet eruit als een platte koek. Je eet hem bij een warm hoofdgerecht, 
zoals je rijst of aardappelen gebruikt. 
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Ook het gezelschap waar uiteindelijk wordt gemusiceerd, beschrijft de ik-figuur 
ironisch. Hij kon “het gesprek, of liever de monologen nauwelijks […] volgen. Wel kreeg ik 
de indruk, dat ik in een gezelschap van Don Juans was verzeild geraakt”. (31) Als de gastheer 
speelt en zingt, constateert de ik-figuur dat hij in hem nu wel “een Winnetou zonder veren 
meende te herkennen”. (33) Door deze ironiserende observaties van Arubanen wordt de 
opdracht die de ik-figuur zichzelf stelde, namelijk dat hij een verbroedering wil 
bewerkstelligen tussen Curaçaoënaars en Arubanen, niet erg geloofwaardig. Er is hier net als 
in Shòròmbu sprake van een onbetrouwbare ik-figuur. 

Het verhaal beschrijft net als ‘Waan’ de botsing tussen twee culturen, nu de Curaçaose 
en de Arubaanse. De ik-figuur kent de verschillen niet en houdt er geen rekening mee, 
waardoor hij mensen beledigt en zelf het gevoel krijgt dat hij een flater heeft geslagen. De 
zelfironie waarmee de ik-figuur dit vertelt, moet die flater ook in ‘Socotoro’ voor de lezers 
verzachten. Het afzwakken van de flater wordt nog eens versterkt door de ironische manier 
waarop de ik-figuur Arubanen beschrijft. 

Het verhaal ‘Lorenzo’ is een hij-verhaal en speelt zich ook af op Aruba. Lorenzo is 
een zwarte jongen die talent heeft voor boksen. Hij wordt opgeleid door zijn twee broers die 
gebokst hebben en heeft al gauw succes. Lorenzo mist echter het killersinstinct. De broers 
krijgen het erin door “op de racistische toer te gaan: in een ‘white world’ kon de neger alleen 
respect afdwingen en erkenning eisen door een onbetwistbare superioriteit. Hij was het aan 
zijn ras verplicht te proberen de top te bereiken.” (46/47). Hij heeft ook als prof succes, maar 
deze roem bracht ook grenzeloze ijdelheid. Hij voelt zich zo sterk dat hij zelfs tijdens het 
boksen opmerkingen maakt tegen bewonderaarsters. Uiteindelijk moest hij nog één bokser 
verslaan om de kans te krijgen tegen een van de belangrijkste boksers in Amerika uit te 
komen. De tegenstander heeft echter een fabelachtig incasseringsvermogen. Lorenzo neemt 
geen genoegen met een overwinning op punten, hij wil een knock out, gaat met zijn armen 
wijd open voor zijn tegenstander staan en brult: “You’re a dead duck! Hit me if you can!” 
(50). Prompt wordt hijzelf knock out geslagen. De volgende dag vertrekt hij, niet naar 
Amerika, maar naar Grenada. 

De ironie die in de Wereldomroepverhalen voorkwam, komt in dit verhaal terug. Vaak 
gebeurt dit door overdrijvingen. Zo heet het dat Lorenzo “al zijn tijd aan de studie van de 
bokssport” wijdde. (45) De bokssport zelf wordt geïroniseerd in: “Weldra ondervonden de 
broers, dat het verre van eenvoudig was Lorenzo in te prenten, dat hij een ieder, die de 
vermetelheid had om tegenover hem in de ring te verschijnen als een vijand moest 
beschouwen, die het op zijn leven gemunt had. Hij behoefde daarom ook geen exhibitie te 
geven van zijn uitgebreide variëteit aan ingestudeerde slagen en op punten zegevieren, neen, 
de tegenstander moest in de kortst mogelijke tijd gevloerd worden!” (46). De ironisering 
gebeurt hier vooral door het taalgebruik dat te plechtig is voor de zaak waar het over gaat. 
Ook Aruba krijgt een sneer als de verteller opmerkt dat Aruba vol ongeduld wacht op de dag 
“dat één van haar zonen tot wereldkampioen zou worden gekroond! Nu was Lorenzo van 
geboorte een Bovenwinder en had allerminst de Indiaanse trekken waarop de Arubanen zo 
trots zijn, maar wie daarover viel, was een muggezifter. Zijn vader was toch op Aruba 
geboren!” (48) Hier komt het uiten van impliciete kritiek terug. De Palm bekritiseert het 
uitsluitingsmechanisme van Arubanen die vinden dat een echte Arubaan op het eiland moet 
zijn geboren en Indiaanse trekken moet hebben. 

In ‘Kubalibre’ speelt de huidskleur een hoofdrol. Het is een hij-verhaal dat zich op 
Aruba afspeelt. De zwarte Roberto en de koffiekleurige Farida zijn verliefd op elkaar. 
Typerend is dat de verteller over Roberto meteen zegt dat hij een wollige kroeskop heeft en 
dat Farida “gezegend” is met licht golvend haar. Vanwege het kleurverschil moet de moeder 
van Farida niets van de verhouding weten. Ze zegt dat “een telg van het nobele Indiaanse ras 
[…] zich toch niet [kan] binden aan een afstammeling van een Afrikaanse slaaf”. (62) Zijn 
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moeder is er ook niet voor, want ze vindt haar zoon te goed “voor een meisje van wie verteld 
werd, dat zij niet eens wist tegen wie zij ‘papa’ moest zeggen.” (64) Ze zegt ook tegen 
Roberto: “Je bent weliswaar een neger maar een blanke neger.” (64) Zijn moeder is 
vastbesloten een eind aan de relatie te maken en ze gaat daarom naar Madushi die aan brua, 
zwarte magie, doet. Zij scheurt de tegen elkaar geplakte foto’s van de geliefden in snippers. 
De moeder krijgt als opdracht mee de geliefden een Kubalibre te geven die een eind aan de 
liefde zal maken. 

Toen dit gebeurde kwam Farida los door de alcohol en ze zoende Roberto bij het 
afscheid op de mond. Bij een volgende ontmoeting zegt Roberto dat hij niet langer genoegen 
neemt met de stiekeme ontmoetingen in de ijssalon, waarop Farida boos wegloopt. De 
volgende zaterdagen is Roberto tot vreugde van zijn moeder thuis. Zij denkt dat het drankje 
zijn uitwerking niet heeft gemist. Maar ze rekende buiten de waard, want op een dag blijken 
Roberto en Farida in het vliegtuig naar Venezuela te zitten waar ze gaan trouwen. Voor het 
eerst laat De Palm bij het magisch denken een ironisch verhaalverloop weg. 

Het verhaal heeft een abrupt einde. De enige handreiking die de verteller doet aan de 
lezer bij het gissen naar wat de omkeer bij Farida teweeg heeft gebracht, is de gedachte die 
Roberto heeft als Farida boos wegloopt: “Hij voelde, dat de emotionele uitbarsting van Farida 
de kentering zou brengen waar hij te lang lijdelijk op had gewacht …” (68) Hoe die kentering 
plaats vond en wat daarbij gebeurde, moet de lezer maar zelf verzinnen. De kern van het 
verhaal is immers duidelijk: de jonge generatie komt in opstand tegen de aloude 
maatschappelijke vooroordelen die de moeders aanhangen. Eenzelfde soort moederfiguur 
kwam al voor in de Wereldomroepverhalen van De Palm. Net zoals daar zijn de kinderen uit 
respect meegaand. Farida wil eerst niet over een huwelijk praten en ze wijst Roberto op het 
belang van de moeder: ”Zij hadden bijna ruzie gekregen omdat hij geïrriteerd had opgemerkt, 
dat hij vond dat ze te veel door haar moeder werd gedomineerd. ‘Zij is toch mijn Moeder, mi 
Mama’, had zij verontwaardigd en enigszins pathetisch uitgeroepen.” (62) En Roberto nodigt 
Farida op aandrang van zijn moeder toch uit en als Farida niet wil komen, overtuigt hij haar 
met het argument dat zijn moeder beledigd zou zijn als ze niet zou komen. Trok de moeder in 
de Wereldomroepverhalen aan het langste eind, in ‘Kubalibre’ gaan de kinderen uiteindelijk 
hun eigen weg.  

Een tweede element dat in dit verhaal terugkeert is het magisch denken, het bijgeloof. 
Waar in eerdere verhalen dit bijgeloof door de loop der gebeurtenissen gerechtvaardigd 
schijnt te zijn, hier maakt de afloop duidelijk dat het slechts hocus-pocus is en de verteller er 
niet in gelooft. Het is opvallend dat in dit verhaal ironie alleen voorkomt, als Madushi ter 
sprake komt, terwijl De Palms andere verhalen tot nu toe doordrenkt waren van alle soorten 
ironie. De ironie begint al bij het voorstellen van Madushi die eigenlijk Spaans spreekt, maar 
merkt dat het meer indruk maakt als ze dat in het Frans doet, hoewel ze slechts twee woorden 
Frans kent, maar haar klanten merken dit niet. Een ander voorbeeld van de ironie in dit 
verhaal is de passage als Roberto’s moeder weggaat bij Madushi: “Voor zij het wist stond zij 
buiten, een gore enveloppe rijker en een flink bedrag armer. Thuisgekomen las en herlas zij de 
aanwijzingen, die Madoesji [sic] had meegegeven. […] Opgelucht merkte zij, dat zij niet 
meer bij volle maan naar het graf van haar man behoefde te gaan en daar ettelijke keren al 
spuwend ‘Roberida’ moest stamelen. Evenmin werd van haar verlangd, dat zij in de hete zon 
‘Seru di Noka’ moest beklimmen en als een gek twee verschillende soorten cactussen zo 
grondig mogelijk kapot moest stampen.” (66/67) 

De bundel Antiya besluit met een ‘Nawoord’ waarover hierboven al is gezegd dat het 
de ontstaansgeschiedenis van ‘Toni Gonsalez’ onjuist weergeeft. De Palm vertelt ook over de 
ontstaansgeschiedenis van de andere verhalen. Wat hij hierover zegt, is ook voor een deel 
aantoonbaar fictief. Hij schrijft dat hij pas in 1975 door de woorden van Smit en Heuvel in 
hun werk Autonoom geïnspireerd was andere herinneringen op te schrijven. Zij hadden 
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opgemerkt dat ‘De Kerstcakes van Shon Keta’ geestig en met vaart was geschreven en dat het 
jammer was dat De Palm niet meer had gepubliceerd. Maar hij had al drie verhalen van de 
bundel gepubliceerd bij de Wereldomroep: ‘Toni’s Waterloo’, ‘Het oude gareel ontwend’ en ‘ 
‘t Geluk gaat de drempel over’.  

Toen ik deze verhalen in het draaiboekenarchief had teruggevonden, vroeg ik Jules de 
Palm hoe het zat met de ontstaansgeschiedenis van deze verhalen. Hij vertelde dat hij De 
Kerstcakes van Shon Keta in december 1955 voor de Wereldomroep had voorgedragen en dat 
Van de Walle hem sindsdien steeds om verhalen vroeg. Hij was hier zeer stellig over, want 
telkens als ik een andere mogelijkheid opperde, bijvoorbeeld hun gemeenschappelijke vriend 
Cola Debrot, zei hij: “Nee, nee, Van de Walle heeft me geïnspireerd. Hij vroeg me, want we 
kenden elkaar al van de Antillen.” 

De voorgeschiedenis van de bundel is dus dat twee verhalen in Antiya zijn ontstaan 
door de aansporingen van Debrot en drie verhalen door die van de Wereldomroep in de 
persoon van Van de Walle. Wanneer de andere vijf zijn geschreven, is niet te traceren. De 
Palm zelf zegt hierover in het nawoord dat ze zijn geïnspireerd door bursalen die erover 
klaagden dat zij bij de Nederlandse taallessen het eigene missen: “Deze verhalen zijn daarom 
ook voornamelijk voor Antilliaanse scholieren bedoeld.” (107) Het kan waar zijn dat ze zijn 
ontstaan door opmerkingen van bursalen, maar ik zet een vraagteken bij de opmerking dat de 
verhalen vooral voor Antilliaanse scholieren zijn bedoeld. Het variantenonderzoek hierboven 
toonde immers aan dat de wijzigingen vooral zijn aangebracht om ze voor een Nederlands 
publiek toegankelijker te maken. 

De historische onjuistheden in het nawoord zorgen er wel voor dat ook dit een 
smakelijk verhaal is geworden met een duidelijke lijn: De Palm heeft de aanmoedigingen van 
anderen nodig om zijn anekdotes en ervaringen op papier te zetten. Dat hij hierbij de 
aanmoedigingen en waardering van een bekende Antilliaanse schrijver als Cola Debrot en de 
waarderende opmerking van Smit en Heuvel als een reclame voor zijn verhalen kan 
gebruiken, is mooi meegenomen. Dit past in een traditie van Caribische borstklopperij die 
meestal op een minder intelligente manier tot uiting komt. 

Het nawoord is dus een voorbeeld van een literaire mystificatie, waar De Palm van 
houdt, getuige de geschiedenis van Julio Perrenal. Het is eigenlijk het elfde verhaal in Antiya. 
De historische feiten zijn voor De Palm minder interessant als hij de lezer wil uitleggen dat hij 
wel uit zichzelf gaat zitten praten, maar dat hij de aandrang van een ander nodig heeft om zich 
tot schrijven te zetten. Het gaat tenslotte om een sappig verhaal voor de lezer. Ik acht het in 
dit verband ook niet uitgesloten dat de opmerking van zijn vrouw over zijn latere grafschrift 
ook aan de fantasie van De Palm is ontsproten. 

Als Jules de Palm al zo “creatief” omspringt met feiten die dankzij het 
draaiboekenarchief te controleren zijn, maant dit helemaal tot voorzichtigheid bij de 
gelijkstelling van de ik-figuur in zijn verhalen met de persoon van de schrijver. Het is waar 
dat zijn herinneringen en zijn eigen ervaringen de belangrijkste inspiratiebron zijn voor zijn 
verhalen, maar hij zal als elke verteller vrijmoedig met de werkelijkheid omgaan, om de 
werkelijkheid achter de werkelijkheid te kunnen onthullen. Is normaal gesproken een lezer 
van zulke aanstekelijke verhalen als die van De Palm niet gauw geneigd tot zulk een 
terughoudendheid, een radioluisteraar zal dat nog minder zijn, omdat hij het de man zelf hoort 
vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt.  
 

Kinderen van de fraters 

In 1986 publiceerde Jules de Palm Kinderen van de fraters. De ik-figuur beschrijft er 
zijn schoolervaringen vanaf de kleuterschool tot en met het behalen van het mulo-diploma op 
het Sint Thomascollege op Curaçao. Een aantal losse elementen uit zijn 
Wereldomroepbijdragen komen erin terug. Dat is onder meer de figuur van een jongere die de 
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correspondentie doet voor een oudere. Dat gebeurde in ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’ en nu 
schrijft de ik-figuur de brieven die zijn analfabete grootmoeder aan een zoon op Aruba stuurt. 
Ook het Sinterklaasfeest op Curaçao dat ter sprake kwam in ‘De Curaçaoënaar en Sinterklaas’ 
komt voor net zoals De Palm dat eerder had beschreven: een Curaçaos kind zet zijn schoentje 
pas aan de vooravond van het feest. 

De figuur van de bedillerige moeder die vasthoudt aan oude gewoontes uit ‘Het oude 
gareel ontwend’ en ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’, komt prominent voor in Kinderen van de 
fraters. Zo staat al op de eerste bladzijde dat de ouders van de ik-figuur “vonden dat een 
kleurling op Curaçao zich nederig behoorde te gedragen”. (9) Dit in tegenstelling tot de 
grootmoeder die haar kleinzoon inprent dat dit belachelijk is. De moeder ziet met lede ogen 
aan dat haar zoon met zijn neus in de boeken zit en spoort hem aan als een echte Curaçaose 
jongen ’s avonds onder een lantaarnpaal sterke verhalen te gaan vertellen, dan “had ze hoop, 
dat ik ooit nog eens een mannelijke man zou worden, un hòmber machu.” (156). Ze vindt dat 
het commmuniefeest van de ik-figuur nog even moet wachten omdat het volgens de aloude 
Curaçaose gewoonten moet worden gevierd, ondanks de aandrang van de fraters die vonden 
dat geld geen reden voor uitstel mocht zijn: “Mijn moeder werd op zeker ogenblik zo razend 
dat ze me opdroeg die bemoeizieke fraters erop te wijzen dat Curaçao geen Holland was. Op 
Curaçao waren er drie gebeurtenissen, die groots moesten worden gevierd: het Doopsel, de 
eerste H. Communie en het Huwelijk. Geld speelde daarbij wel degelijk de allergrootste rol.” 
(73). 

De moeder ziet er ook scherp op toe dat haar zoon niet met verkeerde jongens omgaat. 
Als hij een keer een jongen mee naar huis neemt, wordt deze aan een kruisverhoor 
onderworpen: “Waar hij woonde, wie zijn ouders waren, wat zijn vader voor de kost deed, of 
zijn moeder wel met zijn vader was getrouwd, of hij soms familie was van die zuiplap die ’s 
zaterdags de hele stad op stelten zette.” (56) De ik-figuur vindt deze behandeling gemeen. De 
houding van de ik-figuur tegenover de moeder is in Kinderen van de fraters kritischer dan in 
de Wereldomroepverhalen. Hij doet ook dingen die hem uitdrukkelijk verboden zijn, zoals in 
de achterstraten dwalen, waar hij zijn ogen uitkijkt naar het baldadige gedrag van andere 
jongens. Hij gaat daarheen omdat de regels thuis hem beknellen, vandaar dat hij vaststelt: 
“Alleen op straat kon je dus jezelf zijn tenminste als je niet het ongeluk had vrienden of 
kennissen van je ouders tegen te komen.” (69) 

Ook de ik-figuur in Kinderen van de fraters is een echte pechvogel. Het verhaal 
wemelt van de keren dat er iets mis gaat met zijn plannen, of dat hij wordt buitengesloten, of 
dat hij wordt gesnapt. Zo doet hij een keer mee met de jongens die bij het verlaten van de 
school verschrikkelijk hard in het Papiaments schreeuwen en vloeken, omdat deze taal op 
school streng verboden was. Dan volgt: “De eerste de beste keer dat ik ook mee wilde doen 
door –zeer gedurfd in mijn ogen – te roepen: ‘mi tin pupu’ (ik moet poepen) kreeg ik bij 
thuiskomst van grootmoeder een pak slaag met de kabuya de rèspèt [een soort gesel] die ze 
zelf van de spijker had afgehaald nadat mijn heldendaad haar per ijlbode had bereikt.” (69) In 
dit voorbeeld klinkt nog zelfironie door, maar dat is lang niet altijd het geval bij mislukkingen 
in Kinderen van de fraters. Heel vaak gaat het namelijk mis doordat de ik-figuur slechte ogen 
heeft en een bril draagt. Een voorbeeld hiervan is als hij meedoet aan een aftelkringspelletje. 
De jongen die aftelt duwt de ik-figuur uit de kring “en bepaalde dat jongens met brillen niet 
mee mochten doen. Ik keek hoopvol de kring rond maar niemand nam het voor me op. 
Integendeel! Ik kreeg terwijl ik beschaamd afdroop, ‘brilleman’’en ‘brel di kabai’ (paardebril) 
naar het hoofd geslingerd.” (35/36) Ook als hij bij een ander spelletje tegen iemand opbotst en 
een brillenglas breekt, klinkt er geen spoor van ironie. Integendeel, want de conclusie luidt: 
“Na dit ongeluk werd ik op de speelplaats nauwelijks meer aangekeken. Polís en dief kon ik 
wel vergeten; als ik voor vol aangezien wilde worden, zou ik dus in de klas moeten 
uitblinken.” (37)  



 225

Soms is de ik-figuur slachtoffer door onwetendheid. Zo krijgt de leider van de jongens 
in de klas het van hem gedaan dat hij hardop in de les een ander leesplankje gebruikt dan de 
klas. Hij roept hard: “aap – noot – mies – wim – zus – jet. Dat waren de woorden van de 
eerste rij van het leesplankje, dat naar mij later duidelijk werd gemaakt, op de school van de 
duivel, de openbare school, werd gebruikt. De klas brulde van het lachen en scandeerde ‘bril-
le-man’ terwijl de frater met hoogrode kleur mij beduidde dat ik achter het schoolbord op 
mijn knieën moest gaan zitten.”(42) In dit voorbeeld wordt het slachtofferschap ook 
verbonden met een ironische beschrijving, maar dan niet van de ik-figuur, maar van de frater. 
Na schooltijd zegt deze namelijk tegen de ik-figuur: “Of ik soms niet meer wist dat aan mijn 
linkerkant altijd een duivel stond die nu aan het grijnzen was om zijn overwinning terwijl aan 
mijn rechterkant een zeer verdrietige engelbewaarder – met de handen voor de ogen – zich 
diep over mij schaamde. Als ik mij in de tweede klas ging voorbereiden op mijn eerste heilige 
communie moest ik er wel voor zorgen in het vervolg dergelijke streken achterwege te laten 
anders zou ‘Jesuke, lieve Vriend’ zich wel eens kunnen bedenken of hij wel ‘in mijn hartje 
zou willen wonen.’ “ (42/43) 

Heel vaak komt wat de fraters zeggen in een ironisch daglicht te staan. De 
zelfintroductie van de frater in de tweede klas geeft de ik-figuur als volgt weer: “Zíjn taak was 
al moeilijk genoeg: hij moest ons met inkt leren schrijven en hij moest ons de tafels leren. Dat 
was allemaal heel moeilijk maar met de hulp van God zou het best lukken. De les waarmee 
we elke dag zouden beginnen, heette dan ook ‘godsdienstles’. Als we maar zorgden dat we 
onze catechismus goed kenden, kregen we vanzelf de genade om de andere vakken onder de 
knie te krijgen.” (44) Vrijwel altijd plaatst De Palm de fraters in Kinderen van de fraters in 
een ironisch daglicht. Slechts bij drie gebeurt dit niet. Dat zijn frater Anthimus, bijgenaamd 
Antimomo Hijgendhert naar de tekening die hij op de padvindersbus heeft gemaakt, frater 
Realino die de planten van Curaçao de klas inhaalt181 en frater Franciscus van wie hij 
Nederlands krijgt. 

De ironie over de onderwijsgevenden dient vaak om de onaangepastheid van het 
toenmalige onderwijsstelsel op een lichtvoetige manier aan de kaak te stellen. Als het hoofd 
bijvoorbeeld de overgangsrapporten in de eerste klas komt uitdelen, verdeelt hij de leerlingen 
in vijf groepen. Hij begint met de jongens van de derde groep: “Die mochten naast hun bank 
gaan staan. Dat waren jongens van zessen klaar. Wat zij gepresteerd hadden, was net 
voldoende. […] De leerlingen van de tweede groep die voor alle vakken een zeven hadden 
behaald, waren jongens van stavast, jongens van Jan de Witt. […] ‘Het neusje van de zalm’, 
hoorde ik het hoofd zeggen, ‘eerste groep. […] Voor die paar jongens die maar vijfjes hadden, 
de vierdegroepers, was er nog hoop maar wat die branieschopper op de laatste bank ervan 
terecht had gebracht, dat was knuts knudde met een rietje.”(38/39) De Nederlandse 
kwalificaties die het hoofd geeft, zullen volledig over de hoofden van de leerlingen heen zijn 
gegaan, want uit de context van het verhaal begreep de lezer allang dat deze Papiamentstalige 
kindertjes in de eerste klas veel dingen stomweg uit hun hoofd leren zonder ze te begrijpen. 

De ironie dient hier niet alleen om het verhaal grappiger te maken, maar houdt ook een 
kritische boodschap in. Hetzelfde doet De Palm als het over religie gaat. Dit bleek al uit het 
hierboven gegeven voorbeeld dat de dag werd begonnen met godsdienstles in de hoop dat de 
kinderen de andere vakken dan beter onder de knie kregen. Ook die catechismusles krijgt 

                                                 
181 Het hoofdstuk met frater Realino is getiteld ‘1935: Plantkunde van Curaçao’. Het gedeelte over de plantkunde 
begint als volgt: “Frater Realino kwam op zekere dag voor de klas met een schrift waarop geschreven stond 
‘Plantkunde van Curaçao’.” [cursivering van mij]. In hetzelfde jaar verscheen het boek Plantkunde van Curaçao 
voor mulo door M. Realino, uitgegeven door St. Thomascollege/ Boekhandel St. Augustinus met een omvang van 
133 bladzijden [Bron: Mongui Maduro Stichting]. Het schooljaar begon echter in 1935 en 1936 nog in januari, 
zodat frater Realino in het begin van 1935 inderdaad nog uit een schrift les gaf. 
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ervan langs: “Ik werd vooral kriegelig wanneer we als papegaaien zinnen moesten opdreunen 
waar we absoluut niets van snapten: is God liefderijk? God is liefderijk, hij bemint ons met 
oneindige liefde en bewijst ons tallóze weldáden.”(48) Subtiel geeft De Palm het automatisch 
opdreunen weer met accenttekens op lettergrepen die juist het accent niet zouden moeten 
hebben. 

De impliciete ironische kritiek uit de Wereldomroepverhalen en de expliciete kritiek in 
de Wereldomroepbeschouwingen komen in Kinderen van de fraters samen als het gaat over 
het schoolsysteem en de godsdienst. De kritiek op het schoolsysteem wordt gebracht als een 
botsing tussen culturen, omdat het volledig Nederlands is.182 De kritiek op de godsdienst komt 
voort uit de kritische geest van de ik-figuur. Zo vertelt hij dat hij het in de derde klas erg 
moeilijk had, “omdat er niemand was die een antwoord wist op de vele vragen die mij ’s 
nachts wakker hielden. Monseigneur Vuylsteke was over een bananeschil uitgegleden, had 
zijn heup gebroken en was aan de gevolgen daarvan overleden.” (75) Hij merkt dan op: “dat 
Hij [de Heer] het nodig vond onze bisschop via een bananeschil naar de hemel te halen, wilde 
er bij mij helemaal niet in.” (75). Ten einde raad belt hij bij de pastorie aan om de pater zijn 
probleem voor te leggen. Deze wordt boos en geeft hem de raad maar vaker te bidden. De 
vele keren dat hij op religieus gebied uit zichzelf vraagtekens zet, krijgt hij steeds nul op het 
rekest als hij een verklaring vraagt. Veel bidden en versterven is het enige wat hij hoort. 

Een voorbeeld van situationele ironie in Kinderen van de fraters is als de ik-figuur met 
een groep jongens naar de aap Chita gaan. “Als ze hem wat gaven, hield hij dat eerst voor zijn 
gat voordat hij het opat.” (80) Een jongen raadt hem aan een stuk van zijn schaafijs te geven. 
De aap houdt het even voor zijn gat en smeet het toen naar de ik-figuur, zodat hij onder de 
plakkerige rode stroop kwam te zitten, tot groot vermaak van de jongens die wel wisten dat de 
aap dit zou doen. 

Ook het magisch denken speelt een rol in Kinderen van de fraters. Als de ik-figuur 
met de padvinderij op kamp gaat, moet hij een deken meenemen die tot zak is genaaid. Dat is 
een probleem, want de enige deken die ze thuis bij de ik-figuur hebben, werd op de 
strijkplank gebruikt. De moeder verzet zich ertegen: “En nu moest die zoon uitgerekend op de 
dag waarop zij zich met moeite ertoe gezet had om te gaan strijken, die deken meenemen. 
Strijken was al zo’n probleem: je mocht daarna de vaat niet doen en je moest de ijskast mijden 
indien je tenminste de rest van je leven niet door rheumatische pijnen gekweld wilde worden.” 
(85)  

Een ander voorbeeld van het magisch denken komt voor als de ik-figuur het heeft over 
Njoka, de vlugge slang, een leesboek dat op school werd gebruikt. Het speelt zich af in Afrika 
en de leerlingen vonden het helemaal niet erg “dat die negers meer heil zagen in de wonderen 
verrichtende medicijnvrouwen dan in de missionaris. Op Curaçao had je medicijnvrouwen, 
die met ‘brua’ (zwarte kunst) meer bereikten dan blanke Hollandse doktoren.” (105) Als de 
medicijnvrouw geen resultaat bereikt, roept een buurvrouw van de ik-figuur de hulp van de 
heilige Antonius in, wiens beeld zij elke dag met rum besprenkelt, omdat hij alleen dan 
meewerkt. Haar zoon die zij hiermee helpt, moet dan wel zijn dankbaarheid tonen door “als 
Sint Antonius vermomd, gehuld in een bruine pij” naar school te gaan waar hij “dagenlang de 
schimpscheuten van zijn medeleerlingen [moet] verdragen, dat kon niet anders. Het was een 
‘promesa’ een belofte die heilig was.” (105) 

Wat de ik-figuur zelf van het magische denken vindt, wordt niet helemaal duidelijk. 
Hij schaart zich achter het enthousiasme voor de Afrikaanse medicijnvrouwen, maar de ironie 
waarmee hij het bijgeloof van zijn moeder en de buurvrouw beschrijft, doet vermoeden dat hij 
het maar flauwekul vindt. 

                                                 
182 Dat de school als iets Hollands werd gezien blijkt ook uit de reactie van zijn ouders als hij vertelt dat hij 
schoolmeester wil worden: “Thuis hoorde ik dat het tijd werd dat zij dat belachelijke idee met een stok uit mijn 
kop zouden slaan, ik was toch geen Hollander!” (129) 
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De negatieve houding tegenover Surinamers die uit De Palms eerste publicatie sprak, 
komt terug in Kinderen van de fraters. In de derde klas krijgt de ik-figuur les van meester 
Schelts, geen frater maar een doodgewone man, die uit Suriname komt. De moeder verzucht: 
“Als het nu nog een Hollander was geweest, […] maar een Surinamer …” (62) De 
grootmoeder heeft op zichzelf niets tegen Surinamers, maar maant de ik-figuur voorzichtig te 
zijn, want “ze had wel gehoord dat in Suriname ziekten waren – iets met aria – die op Curaçao 
niet voorkwamen.” (63) Voor de ik-figuur wordt meester Schelts een zondebok als hij de 
stegen ingaat en gesnapt wordt door zijn grootmoeder. Hij vertelt dat hij dat van meester 
Schelts moest om een plattegrond te tekenen, wat wel waar was, maar niet die keer. De ik-
figuur wil niets meer met hem te maken hebben: “Als hij me een bemoedigend klopje op de 
schouder gaf, weerde ik hem af.” (70) Als de meester plotseling sterft, krijgt hij van zijn 
Surinaamse buurjongen op school de schuld van diens dood. Ook die Surinaamse klasgenoot 
wordt in een negatief daglicht gesteld. Hij heeft een speciale taal: “Gij gaat toch zeker wel 
bussen, hè, gij gaat toch niet voetéren?” (71) Nu zegt hij: “Gij hebt hem de dood ingejaagd!” 
(71) De ik-figuur vervolgt: “Wat kreeg ik een hekel aan die jongen die ik notabene altijd van 
me liet afkijken. […] Hij zag dat hij succes had [met zijn beschuldigingen] en ging daarom 
door met mij treiterend in te peperen dat ik door mijn houding de goede meester vreselijk had 
beledigd, dat hij onder mijn streken had geleden, dat ik omdat ik zo kippig was niet eens had 
gemerkt dat er vaak tranen in zijn ogen stonden. Hij wel. […] Hij had me zo vaak 
gewaarschuwd maar ja, Curaçaoënaars waren weer anders dan Surinamers, die voelden dat 
niet aan.” (72). De ik-figuur voelt zich door dit alles echt schuldig en bidt wat af om 
vergeving te krijgen en niet direct naar de hel te worden gestuurd. 

De Surinaamse jongen claimde in het voorgaande dat Surinamers speciale mensen 
zijn. Het is hetzelfde element dat De Palm stoorde in zijn eerste publicatie. Er vindt rond de 
dood van meester Schelts op vertelgebied iets interessants plaats. Het is duidelijk dat een 
oudere ik-figuur zijn herinneringen in Kinderen van de fraters opschrijft en dat probeert te 
doen vanuit het perspectief van de jongere ik-figuur. Maar hier klinkt het perspectief van de 
oudere door. De Surinaamse jongen wordt meteen negatief neergezet, terwijl de lezer 
voorheen niets over hem heeft vernomen. De brave, goedgelovige jonge ik-figuur heeft zich 
zo schuldig gevoeld door de verwijten van de jongen en is zo bang geweest dat hij in de hel 
zou komen, dat dit een deel van zijn jeugd heeft verpest. De verontwaardiging hierover bij de 
oudere ik-figuur klinkt nog steeds door in de beschrijving die hij de jongere in de mond legt. 
De gebruikelijke ironie is dan ook zo goed als afwezig, die komt pas als hij overschakelt naar 
de godsdienst en de penitenties beschrijft die hij zichzelf oplegt om boete te doen.183 

In de beschouwing ‘De Curaçaoënaar en het boek’ stelde De Palm dat er natuurlijk op 
Curaçao werd gelezen, want dat bleek uit de uitleencijfers van de bibliotheken. Toch blijkt de 
ik-figuur in Kinderen van de fraters een buitenbeentje te zijn dat steeds met zijn neus in de 
boeken zit in tegenstelling tot zijn klasgenoten. De grootmoeder juicht dit toe, al maant zij 
hem de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen: “Het was goed dat ik eeuwig en altijd met 
mijn kop in een boek zat al was ze wel eens bang dat mijn hersens zouden smelten, maar het 
kon geen kwaad ook eens een keer notitie te nemen van dingen om je heen.” (12) Zijn moeder 
wil, zoals eerder al ter sprake kwam, dat hij eens ophoudt met dat fanatieke lezen en een 
mannelijke man wordt door onder een lantaarnpaal sterke verhalen met andere jongens uit te 
wisselen. Maar de ik-figuur vindt het belachelijk om zijn tijd “te verdoen met het luisteren 

                                                 
183 De ironie over Suriname komt ten volle terug als de ik-figuur in het hoofdstuk na dat over meester Schelts de 
aardrijkskundeles beschrijft: “In de aardrijkskundeles liet hij [de frater] ons de elf provincies van Nederland met 
de hoofdsteden opdreunen. Suriname was de twaalfde provincie met de hoofdstad Paramaribo waar alle 
fatsoenlijke mensen Hollands spraken. We moesten daar maar een voorbeeld aan nemen in plaats van eeuwig en 
altijd in het Papiaments te kwebbelen.”(89)  
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naar flutverhalen terwijl ik naar bed ging en opstond met Winnetou, het opperhoofd der 
Apachen. Old Shatterland was mijn held. Karl May mijn God.” (156) 

De voorbeelden die de ik-figuur noemt zijn allemaal spannende avonturenverhalen 
waarin het gaat om de strijd tussen recht en onrecht, goed en kwaad. Het is niet te ver gezocht 
om te stellen dat de idealistische boeken die hij las zijn waarden- en normenpatroon 
beïnvloedden, getuige de talloze malen dat hij anders reageert op kleine en grote 
gebeurtenissen als zijn omgeving. Hij vertelt in dezelfde passage ook dat hij later graag zelf 
zulke boeken zou willen schrijven. Hij heeft al een hoofdfiguur in gedachten: de slaaf Buchi 
Fil, die nooit werd geslagen omdat iedereen bang van hem was en die geen hoed droeg, omdat 
hij dan verplicht was geweest hem voor de baas af te nemen. Hij zou Buchi Fil willen laten 
uitgroeien tot een zwarte Old Shatterhand. (157) De passage is ook een knipoog naar de lezer. 
De Palms hoofdfiguur is weliswaar geen zwarte Old Shatterhand, maar wel een jongetje met 
een groot rechtvaardigheidsgevoel dat daardoor soms met zijn omgeving in de knoei komt 
omdat hij een andere optiek heeft, maar toch ook deel wil blijven uitmaken van zijn 
omgeving: van de jongens op school en van het gezin waar hij toe behoort. 

De Palms beschouwing over ‘De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands’ en 
het hoofdstuk over frater Franciscus hebben een flink aantal punten van overeenkomst. Hij 
geeft onder meer Nederlands in de negende klas, dat is de derde klas mulo. Hij probeert liefde 
voor het Nederlands aan te kweken door variatie in de leerstof aan te brengen en veel tijd uit 
te trekken voor idioom en woordkunst. Bij het voorlezen van een verhaal wijst hij op bepaalde 
zinswendingen en beeldspraak. Hij hield van lyrische, sentimentele gedichten. De ik-figuur 
geniet daarvan. “Aan de hand van onze opstellen […] leerde frater Franciscus ons 
synoniemen van woorden die in die opstellen waren gebruikt. Ook koos hij soms een woord 
uit en schreef dan enkele uitdrukkingen op, die op dat woord betrekking hadden. […] Door de 
interessante Nederlandse taallessen van frater Franciscus ontdekte ik hoe rijk het Papiamentu 
was. Ook in onze taal kwamen metafora en metonymia voor.” 

Frater Franciscus is een enthousiaste leraar die dus wijst op de mogelijkheden, de 
rijkdom, de plooibaarheid van het Nederlands en op de schoonheid van verhalen en gedichten, 
precies zoals De Palm in zijn beschouwing over de studie van het Nederlands de inspirerende 
leraar beschreef. En de ik-figuur houdt van lezen, net als de jonge scholier uit de 
beschouwing. Het nieuwe dat nu wordt toegevoegd is dat deze Nederlandse lessen de ik-
figuur de rijkdom van het Papiaments doen ontdekken. 

In het hoofdstuk ‘Achteraf’ bedient De Palm zich van een procedé dat hij ook al 
toepaste in zijn beschouwing ‘De Curaçaoënaar en het boek’. Hij blikt er vanuit het heden 
terug op het verleden en probeert een balans op te maken van het onderwijs door de fraters. 
Negatief is dat ze weinig aandacht hadden besteed aan het eigene van Curaçao en de indruk 
gaven “dat al het Curaçaose eigenlijk minderwaardig was. In Holland zou alles veel beter zijn. 
Toch zullen de meesten van onze generatie weigeren mee te zingen in het koor van de 
jongeren, die in de fraters boosdoeners willen zien die in de Antillen alleen maar onheil 
hebben gesticht en willens en wetens getracht hebben onze cultuur om zeep te brengen.” 
(194). Positief is dat de fraters hun gekleurde leerlingen, die het toch al moeilijk hadden in 
een maatschappij waar de blanken het voor het zeggen hadden, een solide opleiding hebben 
gegeven. (195) Vervolgens vertelt De Palm nog een aantal gekke gebeurtenissen waarin de 
fraters de hoofdrol spelen, die helemaal de positieve woorden over de fraters teniet doen en ze 
tonen als displaced persons. Na alle ironie over de fraters komt de apologie voor hen niet 
overtuigend over, ondanks het feit dat hij het boek heeft opgedragen aan de fraters van 
Tilburg. Het is een variant op wat De Palm met de romancier Manuel A. Fraai deed in de 
beschouwing over het boek: beginnen met lof maar die lof vervolgens teniet doen door de 
rest. Zo blijft de ironie tot en met de terugblik een grote rol spelen in Kinderen van de fraters. 
 



 229

Lekker warm, lekker bruin 

Vier jaar na Kinderen van de fraters verscheen Lekker warm, lekker bruin; Vallen en 
opstaan in twee culturen. (1990) Centraal staan zijn ervaringen met studenten als 
hoofdcoördinator Centraal Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen. Het vallen en opstaan tussen 
twee culturen slaat op de Curaçaose studenten die in problemen komen door hun 
onbekendheid met Nederlandse gewoontes en codes. De ik-figuur probeert dan de plooien 
glad te strijken die ontstaan. 

Een aantal elementen uit eerder werk van De Palm komt terug in Lekker warm, lekker 
bruin. Allereerst het heimwee. Zo zegt Carlos: “Ik voel me in dit land zo ongelukkig, […] dat 
ik het liefst morgen, wat zeg ik, het liefst nu naar Curaçao terug zou willen gaan.”(18) Het 
kosthuis waar hij woonde had geen douche, om elf uur moet het licht uit, er zijn opmerkingen 
over zijn verzorgde uiterlijk en het eten smaakt niet. Een ander gaat bijna huilen als hij 21 
minuten op een terrasje zit en nog geen bekende langs heeft zien komen. De ik-figuur 
constateert dat zijn landgenoten zich in grote steden “eenzaam voelen omdat ze er de 
gemoedelijkheid van hun geboorteland missen.” (74) 

Was in het gedicht ‘Rabia’ de Nederlandse natuur de oorzaak van het heimwee bij de 
ik-figuur, nu heeft de ik-figuur daar hele andere opvattingen over. Hij vindt drie dingen 
prettig in Nederland: de anonimiteit, het weer en de jaargetijden. Hij vertelt een student dat 
het Nederlandse weer helemaal bij zijn romantische inslag past: “Bij ons had je eeuwig en 
altijd hetzelfde weertype, dag in dag uit, het hele jaar door. Hier had je tenminste afwisseling. 
En elk jaargetijde had zijn aparte bekoring, vond ik.”(75) Het is een mening die diametraal 
tegenover die in ‘Rabia’ staat. 

Er is nog een groot verschil met voorgaand werk van De Palm. De zelfironie ontbreekt 
bijna geheel en er is bij de figuur zelfs een zekere tevredenheid over zijn eigen handelen. In 
plaats van zelfironie is er nu zelfbeklag als hij moet opdraaien voor de gevolgen van 
beslissingen op Curaçao en vooral bij het uitblijven daarvan. Zo krijgt hij nooit op tijd de 
juiste datum van aankomst van de bursalen, zodat zijn mentoren die de bursalen ook gaan 
opvangen hun vakantie niet kunnen plannen. “Op Curaçao kon men onmogelijk begrijpen dat 
een normaal mens hier aan het begin van het jaar al plannen voor augustus maakte. Dit kostte 
me overigens wel een onvervangbare mentor die een uitstekend contact had met zijn pupillen 
en sommigen zelfs kosteloos bijles gaf.” (155) Van de mentoren krijgt hij dan ook het verwijt 
dat hij te Curaçaos is, terwijl de bursalen hem verwijten dat hij te Hollands is. De ik-figuur 
over deze positie: “Ik vond het gênant om er telkens weer op te wijzen dat ik volledig 
afhankelijk was van beslissingen uit Curaçao die nu eenmaal lang op zich lieten wachten.” 
(155) Toen hij een keer zelf de knoop doorhakte, “werd ik zeer gevoelig op de vingers getikt: 
ik had me niet met beleidszaken mogen inlaten. […] Deze - volgens mij - onterechte 
terechtwijzing lag mij zo zwaar op de maag dat ik me heilig voornam om mij ‘in den vervolge 
te gedragen zoals het een goed ambtenaar betaamt.’ ” (156) 

In het citaat schuilt ironie, want de ik-figuur bedoelt juist dat hij zich zodanig moet 
gaan gedragen dat bursalen er de dupe van worden. De ironie in Lekker warm, lekker bruin 
richt zich dan ook vooral op de gezagsdragers van Curaçao. Zo constateert hij dat post waar 
‘zeer vertrouwelijk’ op staat al lang met anderen is besproken. Deze brief heeft een vervolg: 
“Tot mijn verbazing ontving ik binnen een week een tweede brief waarboven in zijn [de 
gedeputeerde] handschrift ‘geheim’ prijkte. Nu is heel Curaçao van zijn plannen op de hoogte, 
dacht ik.” (54/55). De brieven bevatten een uitnodiging voor een bespreking met de 
gedeputeerde en de gezaghebber over het opzetten van een Curaçaos bureau voor bursalen in 
Nederland. De bespreking moet plaats vinden in een Haagse nachtclub die pas om twaalf uur 
’s nachts opengaat. Het gesprek vindt plaats in “een walm van sigarerook en goedkope 
parfum”. (55). De gezaghebber “nam het woord en was – naar later zou blijken – niet van plan 
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het af te staan. […] Het was duidelijk dat er een man aan het woord was die geen tegenspraak 
duldde. Hij gaf mij het gevoel dat ik voor een ernstig delict terechtstond.” (55) 

De ironie richt zich ook op personen die denken dat ze wat van Curaçao weten, maar 
tonen dat dit helemaal niet het geval is. Een mooi voorbeeld hiervan is een 
kandidaattoezichthouder, die voorgedragen is door een burgemeester omdat hij zijn bridge-
partner is. Deze kandidaat begint het gesprek zo: “U hoeft me niets te vertellen, […] ik ben 
jarenlang in Oostinje geweest en weet dus precies hoe kleurlingen aangepakt moeten worden. 
Jammer genoeg hebben de meesten van mijn landgenoten daar geen kaas van gegeten.” (67) 
Het gesprek eindigt: “Eerst had hij het over tempo doeloe, daarna begon hij uit te varen tegen 
de Nederlandse regering die het Koninkrijk der Nederlanden dat door eminente bestuurders 
was opgebouwd, op verfoeilijke wijze had verkwanseld. ‘En ze gaan door met die afbraak, let 
op mijn woorden.’” (68)  

Al eerder heb ik betoogd dat de botsingen tussen de ik-figuren uit de verhalen en hun 
Curaçaose omgeving voortkwamen uit het feit dat de ik-figuren andere opvattingen hebben. 
Dat blijkt ook in Lekker warm, lekker bruin het geval te zijn. De ik-figuur zegt dat hij geen 
enkele moeite heeft met de stringente regels in Nederland. “Voor improvisatie – een 
essentieel element in het Curaçaose leefpatroon – was er nauwelijks ruimte, maar daar stond 
tegenover dat ik eindelijk precies wist waar ik aan toe was en wat er van mij verwacht werd. 
Op Curaçao was ik er altijd in geslaagd exact datgene te doen of te zeggen wat op een bepaald 
ogenblik onder bepaalde omstandigheden absoluut niet kon. Volgens mijn moeder kwam dat 
omdat ik er ten onrechte van uitging dat twee en twee vier is.” (12) De ik-figuur is dus naar 
zijn aard rechtlijnig en uit dit fragment blijkt ook dat die rechtlijnigheid komt uit een behoefte 
aan zekerheid, een behoefte die ook al bleek in het gedicht ‘Rabia’. 

Er is nog een passage waarin de ik-figuur met andere woorden hetzelfde beweert. 
Daarin zegt hij dat hij “van kinds af aan een Pietje Precies [is] geweest […]. Voortdurend 
ergerde ik me aan schoonheidsfouten die in mijn ogen gemakkelijk voorkomen konden 
worden. Ik had een onbedwingbare drang om de puntjes op de i te zetten en er waren zoveel 
puntloze i’s. Mijn moeder […] snauwde me altijd toe wanneer ik probeerde ‘verbeteringen’ 
aan te brengen: ‘Stòp di maha, bo parse pruga flaku!’ (Zeur toch niet zo, je lijkt wel een 
magere vlo.) Ze heeft haar uiterste best gedaan om mij van mijn ‘ziekelijk perfectionisme’ af 
te helpen maar ze is er – helaas – niet in geslaagd. Met voldoening merkte ik dat Nederland 
een broedplaats was voor ‘magere vlooien’ waar ik me eindelijk in mijn element kon voelen”. 
(53/54)  

Het gevoel dat de Nederlandse rechtlijnigheid, regels en orde beter bij zijn aard 
aansluiten dan de Curaçaose mentaliteit kreeg de ik-figuur al bij zijn eerste bezoek aan 
Nederland, zo blijkt uit een flash-back. Het is een herinnering aan de zes maanden Europees 
verlof. Hij is samen met een collega, die ook verlof heeft, op pad in Nederland. Dan heet het: 
“Mijn reisgenoot ontpopte zich als een eminente gids die mij telkens weer attent maakte op de 
overzichtelijkheid van het Hollandse leefpatroon dat volledig strookte met mijn opvattingen. 
Met volle teugen genoot ik van de orde, de discipline en de punctualiteit die in de ogen van de 
Curaçaose gemeenschap geen genade konden vinden.” (182) Ook hier weer blijkt zijn 
rechtlijnigheid voort te komen uit een behoefte aan zekerheid, hier overzichtelijkheid 
genoemd. 

Hiermee in tegenspraak is een passage die gaat over op tijd komen. De ik-figuur zegt: 
“Zelf ben ik altijd een notoire te-laat-komer geweest, […] Op wrede wijze is mij in Nederland 
geleerd dat ik me strikt aan de afgesproken tijd had te houden.” (76) Een collega met wie hij 
een afspraak had, gooide namelijk de deur met een smak dicht toen hij tien minuten te laat 
was. Dat vond de ik-figuur zo vernederend dat hij voortaan ruim van tevoren verschijnt. De 
passage is niet alleen in tegenspraak met wat de ik-figuur verder in Lekker warm, lekker bruin 
zegt. Ze is ook in tegenspraak met wat uit eerdere verhalen bleek en met wat De Palm me 
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vertelde over zijn eerste bezoek aan Nederland. Een verklaring voor deze tegenstrijdigheid 
heb ik niet.  

Hiervoor kwam de moederfiguur al ter sprake in dezelfde rol als in het voorgaande 
werk van De Palm, namelijk die van de handhaafster van de traditionele gebruiken. In Lekker 
warm, lekker bruin blijkt ze model te hebben gestaan voor vele moeders op Curaçao. Veel 
bursalen willen vlak voor het afstuderen, dus voor hun vertrek uit Nederland nog trouwen, 
“omdat ze als vrijgezel verplicht waren zich weer onder het regime van hun moeder te 
plaatsen. Na jaren van vrijheid was dit geen prettig vooruitzicht! Ze kwamen niet zozeer om 
raad maar probeerden mij op alle mogelijke manieren ertoe te bewegen hun voornemen te 
sanctioneren. Ik keek wel uit! Zij wisten het misschien niet maar de Curaçaose moeder 
verwachtte dat een zoon – ‘met pijn gebaard en met liefde grootgebracht’ – op het moment 
dat hij ging verdienen ‘sikiera un shimis pa su mama’ (ten minste een jurk voor zijn moeder) 
zou kopen voordat hij met trouwplannen kwam. En dan drukte ze zich nog eufemistisch uit!” 
(167) De ik-figuur spreekt hier uit eigen ervaring, want hij vertelt elders: “In de tijd dat ik als 
kwekeling f 42,- per maand verdiende en dit vorstelijke salaris aan mijn moeder afdroeg, 
kreeg ik ’s zondags één gulden voor de bioscoop.” (58) 

Het vasthouden aan traditionele vooroordelen door de moeder en die dwingend 
proberen op te leggen, blijkt ook uit de passage over het toelatingsexamen waar ze 
schoolkameraden aan onderwierp voordat ze huisvrienden konden worden. Het was “zo zwaar 
dat slechts een enkeling het met de hakken over de sloot haalde. Er was altijd wel een 
struikelblok: de ene was gewoon veel te zwart. De andere was een onecht kind, een derde 
woonde in een houten huis of droeg altijd verstelde kleren.” (194) De moeder hield dus vast 
aan de maatschappelijk stratificatie gebaseerd op huidskleur, en aan de normen van de 
burgerlijke middenstand waar ze toe behoorde, die het huwelijk als ideaal had en niet wilde 
dat kinderen omgingen met kinderen uit lagere sociale milieus. Hetzelfde toelatingsexamen 
kwam ook al in Kinderen van de fraters voor. 

In zijn bijdrage ‘De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands’ vertelde De Palm 
dat hij Nederlands is gaan studeren door de enthousiaste lessen van een leraar die de rijkdom 
van de Nederlandse taal liet zien. In Kinderen van de fraters kreeg frater Franciscus de rol 
toebedeeld van leraar die de ik-figuur enthousiasmeert voor het Nederlands en de rijkdom van 
deze taal laat zien. In Lekker warm, lekker bruin is dat de leraar Nederlands die hij op 
Curaçao bij zijn onderwijzersopleiding had. Het is geen frater, wel een Nederlander die is 
gerepatrieerd en nu een van de mentoren van het Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen is. In 
Den Haag heeft hij nog steeds even weinig begrip voor de Curaçaose mentaliteit als destijds 
op Curaçao, stelt de ik-figuur vast. Bursalen komen dan ook bij hem klagen over hun mentor. 
De ik-figuur zegt tegen hen: “Aan jullie mentor heb ik veel te danken: door hem ben ik van de 
Nederlandse letteren gaan houden. Van de kennis van de Nederlandse taal die hij me op 
Curaçao in de jaren veertig heeft bijgebracht, heb ik jaren daarna nog profijt gehad bij mijn 
verdere studie.” (147/148) Hij vertelt verder dat de Nederlandse lessen van hun mentor hem 
ertoe hebben gebracht zich in het Papiamentu te verdiepen “om te onderzoeken of ik in onze 
taal de verschijnselen kon ontdekken die hij in het Nederlands signaleerde. Mijn liefde voor 
onze moedertaal heeft hij dus eigenlijk indirect op zijn geweten.” (148) Het feit dat precies 
hetzelfde hier aan een andere persoon wordt toegeschreven laat zien dat De Palm vrijmoedig 
omgaat bij het gebruik van biografische bijzonderheden in een literair werk. In de context van 
Kinderen van de fraters kan hij de rol van enthousiasmerende leraar Nederlands alleen aan 
een frater toeschrijven. In Lekker warm, lekker bruin krijgt een mentor die rol. Wie die rol 
krijgt toebedeeld is niet van belang. Het gaat De Palm om zijn boodschap: de liefde voor het 
Nederlands sluit de liefde voor het Papiaments niet uit; integendeel: ze heeft de interesse voor 
de eigen taal en de waardering ervoor aangewakkerd. 
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CONCLUSIES 

 
Verschillende elementen uit het vroegste werk van Jules de Palm komen in zijn 

Wereldomroepbijdragen en zijn latere oeuvre terug. Dat is allereerst de ironie die kenmerkend 
is voor zijn eerste publicatie ‘Hoe ik mij Suriname voorstel’. In al zijn verhalen komt de 
ironie voor, ook in de vorm van zelfironie en situationele ironie. Opvallend is dat de ironie 
ontbreekt in zijn Wereldomroepgedichten en vrijwel afwezig is in zijn beschouwingen. De 
zelfironie ontbreekt in Lekker warm, lekker bruin. Bij de gedichten komt dit doordat hij zich 
rechtstreeks uitspreekt over het heimweegevoel. Een ironische benadering hiervan zou 
afbreuk doen aan de ernst van het onderwerp. Hetzelfde doet De Palm in zijn beschouwingen: 
hij geeft rechtstreeks zijn mening over een onderwerp. In Lekker warm. lekker bruin is zelfs 
sprake van zelfbeklag als het gaat over de situatie waarin de ik-figuur gevangen zit: de 
traagheid van Curaçao bij beslissingen en plannen versus de acuutheid van problemen en de 
Nederlandse noodzaak ver vooruit te plannen. 

In het verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ richt de ironie zich vooral op de 
ontvangers van de cakes, die barsten van het wantrouwen, dat wordt voorgesteld als een 
kenmerk van de volksaard. Het is een impliciete kritiek erop. Duidelijker is de kritiek die door 
de ironie tot uitdrukking wordt gebracht in het Wereldomroepverhaal ‘Toni’s Waterloo’ waar 
deze zich richt op het verschil tussen wat de kwezels zeggen en doen. Nog sterker is de kritiek 
door middel van ironie in het Wereldomroepverhaal ‘Het oude gareel ontwend’. Hier moet de 
verplichting de vrienden van de moeder te vriend te houden het ontgelden. In Kinderen van de 
fraters dient de ironie om kritiek uit te drukken op het onderwijssysteem dat het Curaçaose 
eigene negeert en op de dogmatiek van het rooms katholiek geloof. Lekker warm, lekker bruin 
bekritiseert ironisch de gezagsdragers van Curaçao. In de Wereldomroepverhalen ging De 
Palm de ironie duidelijker gebruiken om kritiek uit te oefenen. Tegelijkertijd liet hij daar ook 
voor het eerst de ironie van het verhaalverloop ingaan tegen de ironie waarmee de ik-figuur 
spreekt over het magisch denken. Waar de ene ironie ingaat tegen de andere komt de lezer 
voor het probleem te staan wat hij nu moet geloven. 

Een terugkerende figuur in de verhalen van Jules de Palm is de moeder. In ‘De 
Kerstcakes van Sjon Keta’ is ze nog de helpende moeder, die vindt dat haar zoon ‘onze 
mensen” slecht kent. Die rol verandert in de Wereldomroepverhalen. Daar is voor het eerst 
sprake van een botsing tussen de ik-figuur en de moeder. In ‘Het oude gareel ontwend’ is de 
moeder het oude gareel die de personificatie wordt van de traditionele Curaçaose normen en 
waarden. Die rol blijft de moederfiguur in zijn verhalen spelen, ook in Kinderen van de 
fraters en Lekker warm, lekker bruin. De spanning die optreedt tussen een conservatieve 
bedillerige moeder en haar zoon die kritisch is en zelfstandig tot een oordeel komt, bleek een 
hoofdmotief te zijn in het oeuvre van De Palm, dat voor het eerst in die vorm in zijn 
Wereldomroepverhalen voorkwam. 

Een ander motief dat voor het eerst voorkomt in de Wereldomroepverhalen is het 
magisch denken. In ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’ praat de ik-figuur er afwijzend over, 
maar in het verhaalverloop lijkt het gelijk aan de zijde van de magische denkers. Hetzelfde 
procedé gebruikt De Palm in het latere verhaal ‘Bubuchi’. De verteller is daar sceptisch, maar 
het verhaalverloop stelt de magische denkers weer in het gelijk. Pas in ‘Kubalibre’ is de 
verteller sceptisch en het handelingsverloop stelt hem in het gelijk. Het magisch denken speelt 
een bijrol in Kinderen van de fraters waar duidelijk is dat de ik-figuur er niets van moet 
weten. 

De rooms katholieke kerk komt ook voor het eerst in een Wereldomroepverhaal voor. 
In ‘Toni’s Waterloo’ klinkt kritiek op het verschil tussen zeggen en doen en ook op de 
chantagepraktijk die de pastoor toepast. Die kritiek verbreedt zich in Kinderen van de fraters 
tot dogma’s die als onlogisch worden ervaren en op het feit dat er geen uitleg wordt gegeven. 
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Het heimweemotief dat voor het eerst klonk in de twee Wereldomroepgedichten en 

werd herhaald in de beschouwing ‘De Curaçaoënaar en de winter’ komt terug in Lekker 
warm, lekker bruin, nu bij bursalen. Een opvallend verschil met de eerdere uitingen van De 
Palm is dat hij nu de afwisseling in de natuur positief waardeert, terwijl hij die juist vervloekte 
in het gedicht ‘Rabia’. Ook het oordeel over de winter verandert bij De Palm. In ‘Indrukken 
over St. Nicolaas en Kerstmis’ beschrijft hij de winter als iets moois. 

Uit de beschouwing ‘De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands’ komt de 
leraar die de liefde voor het Nederlands overbracht terug in Kinderen van de fraters. Daar is 
het frater Franciscus in de derde klas mulo. Er is een belangrijke toevoeging. Doordat hij de 
rijkdom van het Nederlands ging inzien, kreeg hij ook oog voor de rijkdom van het 
Papiaments. Hetzelfde zegt de ik-figuur in Lekker warm, lekker bruin. In dit werk is de leraar 
die dit veroorzaakt, de leraar Nederlands die hij op Curaçao bij de onderwijzersopleiding had. 

De conclusie uit het voorgaande is dat de Wereldomroepbijdragen binnen het oeuvre 
van De Palm een belangrijke plaats innemen. Hij is er voor het eerst ironie gaan gebruiken als 
wapen voor kritiek die hij heeft op zijn eigen samenleving. Voor het eerst wordt daar de 
moederfiguur tot personificatie van het behoudende. Voor het eerst komen daar de 
terugkerende motieven heimwee, religie, magisch denken en de liefde voor het Nederlands 
voor. Het belangrijkste is evenwel dat daar voor het eerst de ik-figuur optreedt als een figuur 
die de normen en waarden uit zichzelf haalt, waardoor spanning ontstaat met zijn omgeving. 
Dit laatste blijkt het hoofdmotief te zijn van De Palm in zijn werken tot aan Lekker warm, 
lekker bruin. Deze conclusie wijkt af van de heersende opvatting over zijn oeuvre, verwoord 
door Rutgers (1996: 360/361 die schrijft: “De gemeenschappelijke grondtrek van de verhalen 
is het moeizame leerproces hoe je moet omgaan met verschillende culturen (tussen Curaçao 
en de eilanden Aruba en Bonaire; tussen Nederland en Curaçao). Als je van hun wederzijdse 
cultuurverschillen niet op de hoogte bent of als je ze niet kunt hanteren, bega je de grootste 
stommiteiten en beledig je de ander, iets wat de ik-figuur, uiteraard ongewild maar daarom 
nog niet minder pijnlijk, steeds weer overkomt.” (Rutgers 1996: 360) 

In de bundel Antiya gaan slechts drie van de tien verhalen over interculturaliteit: 
‘Waan,’ ‘Socotoro’ en ‘Het oude gareel ontwend’. Kinderen van de fraters gaat over een ik-
figuur die zijn weg zoekt in een omgeving waar hij kritische kanttekeningen bij zet. De 
Hollandse fraters spelen wel een rol, maar het komt niet tot interculturele flaters van de ik-
figuur waar hij zich voor schaamt. Pas in Lekker warm, lekker bruin is de interculturaliteit het 
hoofdmotief, maar ook hier zijn de moeders van studenten en van de ik-figuur de 
personificaties van behoudzucht. De studenten slaan flaters uit onwetendheid, maar zij 
schamen zich er niet voor. Zij vinden juist dat de Nederlanders zich moeten schamen. De ik-
figuur is wel perfect op de hoogte van de cultuurverschillen en slaat geen flaters, maar slaat 
bruggen, het kenmerk van interculturaliteit.  

De vraag welke invloed de Wereldomroepbijdragen hebben gehad op de ontwikkeling 
van De Palm als schrijver levert een duidelijk antwoord op. Die invloed is groot geweest. 
Zonder de aandrang van Van de Walle zou De Palm niet zijn blijven schrijven na zijn eerste 
publicaties. De Palms eigen verhaal dat hij door zijn vrouw, door Smit en Heuvel en door 
Antilliaanse studenten is blijven schrijven, bleek een mystificatie te zijn. Hij heeft later 
gewoon altijd verzwegen voor de buitenwereld dat de Wereldomroepbijdragen er waren en zo 
kon hij er een mooi verzinsel omheen spinnen.  

Zoals hierboven al uiteengezet nemen de Wereldomroepverhalen een belangrijke 
plaats in binnen het oeuvre van De Palm. Niet alleen komt een gedicht en een verhaal terug in 
de bloemlezing Di Nos, de drie verhalen neemt hij ook op in Antiya. Twee gedichten en tien 
prozabijdragen kon De Palm maken voor de Wereldomroep. De motieven daaruit klinken in 
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al zijn latere werk door. De Wereldomroep is dus van groot belang geweest voor de 
ontwikkeling van Jules de Palm als schrijver. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




