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10. FRANK MARTINUS (ARION) 
 
Inleiding 

Frank Efraim Martinus werd in 1936 op Curaçao geboren.184 Hij ging er naar het 
Radulphus College, waar hij HBS-b deed. In 1955 vertrok hij naar Nederland waar hij na twee 
jaar het staatsexamen gymnasium aflegde en daarna Nederlandse taal- en letterkunde 
studeerde in Leiden. Zes maanden voor zijn doctoraalexamen brak hij in 1965 deze studie af 
en hij keerde terug naar Curaçao.185 In 1971 ging hij weer naar Nederland en rondde zijn 
studie af. Hierna doceerde hij aan de Universiteit van Amsterdam (1971-1975) en aan het 
Instituut voor de Opleiding van Leraren in Paramaribo (1975-1981). Vervolgens werd hij tot 
zijn pensionering directeur van het Instituto Lingkwistiko Antiano op Curaçao. In 2008 
benoemde de Universiteit van de Nederlandse Antillen hem tot buitengewoon hoogleraar 
Taalwetenschap (Taalkunde) in het bijzonder de grammatica van het Papiaments.186 

Hij was op diverse terreinen actief. Hij ijverde voor het Papiaments op school en 
richtte in 1987 de Papiamentstalige basisschool Skol Humanisto Erasmo op. In 1996 
promoveerde hij op een proefschrift getiteld: The Kiss of a Slave; Papiamentu’s West-African 
Connections. Ook begaf hij zich op politiek terrein. In 1988 richtte hij een politieke partij op, 
Kambio Radikal [De radicale ommekeer], maar deze kreeg niet genoeg stemmen voor een 
zetel. Hij was ook tijdschriftleider. Het bekendste is het algemeen cultureel tijdschrift Ruku 
(1969-1971). Rutgers vat de inhoud ervan samen als: “sterk betrokken op de politieke situatie 
van de Antillen, het was tegen het Hollands barbarisme, anti-kolonialistisch, en verdedigde de 
Antilliaanse cultuur” en hij noemt de oprichting ervan “een daad van bevrijding” [Rutgers 
1994: 279].  

Als schrijver is Frank Martinus (Arion) vooral bekend geworden door de roman 
Dubbelspel; Het verhaal van een verbazingwekkend wereldrecord. (1973). Andere romans 
zijn: Afscheid van de koningin (1975), Nobele wilden (1979), De laatste vrijheid (1995) en De 
deserteurs (2006). In 2001 verscheen de verhalenbundel De eeuwige hond. Toen hij nog voor 
het staatsexamen studeerde, schreef hij de dichtbundel Stemmen uit Afrika (1957). Zijn 

                                                 
184 Coomans-Eustatia [1991: 405] noemt hem in haar biografie ten onrechte Frank Efraim Martinus Arion. Ook 
geeft ze zijn vader ten onrechte de naam Minguel Martinus Arion. Dat moet zijn: Minguel Martinus. De naam 
van zijn moeder is niet Marina Jansen, maar Marginia Jansen. Frank Martinus heeft de naam Arion later 
toegevoegd als hommage aan zijn grootvader. “Mijn stamvader Arion was niet getrouwd met mijn stam-
grootmoeder”, aldus Frank Martinus in een mail aan mij van 28 december 2011. Aan deze mail heb ik de 
naamsgegevens ook ontleend.  
185 In zijn essaybundel Intimiteiten van het schrijven geeft Frank Martinus Arion verschillende verklaringen 
voor zijn terugkeer naar Curaçao. Hij vertelt er dat hij Debrot allerlei schijnredenen had gegeven, maar dat het in 
werkelijkheid was omdat hij na vier jaar de regels nog niet gevonden had wanneer de sterke vorm van een 
persoonlijk voornaamwoord (bijvoorbeeld ‘wij’) gebruikt moest worden en wanneer de zwakke (‘we’) [Martinus 
Arion 2009: 45]. In een ander essay schrijft hij dat hij “zo [werd] verscheurd […] door mijn Nederlandse 
avontuur en mijn nationale Papiamentu-bewustwording, die tijdens de vakantie op Curaçao van een paar jaar 
eerder was toegenomen, dat ik het in Nederland niet meer uithield. Bovendien zeiden mijn ouders, die nu op 
leeftijd waren en voor wie ik een bijna ziekelijke liefde had, dat ze me misten. Mijn vader zei met gebroken stem 
over de telefoon: ‘We worden oud, wanneer ben je nou klaar?’ Ik zei: ‘Nu.’ In 1965, bijna zes maanden voor 
mijn doctoraal, brak ik mijn studie af met de bedoeling een jaar op mijn geboorte-eiland rond te gaan kijken.” 
[Martinus Arion 2009: 115]. Hij voegt hier aan toe dat hij waarschijnlijk ook onder invloed stond van Debrots 
Mijn zuster de negerin dat begint met een arrogant afstand nemen van Europa, van de bleke gezichten met 
visachtige kilheid en geklets om op zoek te gaan naar zwartheid en aanhankelijkheid. 
186De gegevens voor deze en de volgende alinea zijn ontleend aan mededelingen van Frank Martinus en aan 
Coomans-Eustatia 1991: 405-410. 
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bekendste poëziebundels in het Papiaments zijn: Ta amor so por (1961), Ilusion di un anochi 
(1968) en Ser Betris (1968). 

In het draaiboekenarchief trof ik vier bijdragen van Frank Martinus Arion aan: 
 
21-9-1956: De Antilliaanse student in Leiden en Den Haag. 
4-4-1957: Die kachel toch. 
2-7-1957: Hoe vindt U Nederland? 
29-8-1957: Studenten. 
 

Het bewaren van bijdragen bij de draaiboeken gebeurde niet meer vanaf februari 1958, 
maar Frank Martinus heeft na die datum nog meer bijdragen geleverd. Twee daarvan zijn 
opgenomen in zijn verhalenbundel De eeuwige hond, zo blijkt uit de verantwoording. (165) 
Het eerste is: ‘Eén ding is droevig’ dat in 1958 werd uitgezonden onder de titel 
‘Najaarsmijmeringen’. Het tweede is: ‘Lichten’ uit 1962 toen het nog 
‘Oudejaarsavondmijmering van een Antilliaan’ heette. Verder verzorgde Frank Martinus 
Arion in 1973 een serie van zeven ‘Afrikaanse notities’. Het zijn impressies van een reis naar 
Afrika die hij maakte ter voorbereiding van zijn roman Afscheid van de koningin. Hij stuurde 
ze me op met de mededeling dat ze nog nooit ergens anders zijn gepubliceerd. Ik betrek ze 
dan ook dankbaar in mijn onderzoek, ook al vallen ze strikt genomen buiten het gestelde 
tijdskader.   

Om tot een beantwoording van mijn onderzoeksvragen te komen, zal ik eerst de 
bijdragen analyseren. Ik maak hierbij onderscheid tussen de eerste zes bijdragen en de serie 
Afrikaanse notities. Dit doe ik omdat er een flink aantal jaren verstreek tussen beide series en 
de laatste echt als een eenheid wordt gepresenteerd. Daarna volgt een paragraaf waarin ik 
naga hoe de motieven van de Wereldomroepbijdragen terugkomen in zijn andere werk. Ik 
onderzoek hierbij of de motieven nog op dezelfde manier worden gebruikt, of dat er een 
verandering is opgetreden. Hierbij beperk ik me steeds tot het eerste werk waarin de 
verandering optreedt, als de verandering een constante blijkt te zijn. Doel van het onderzoek 
is immers niet het oeuvre van Frank Martinus Arion te beschrijven, maar na te gaan welk 
belang de Wereldomroepbijdragen voor Frank Martinus Arion hebben gehad in zijn 
ontwikkeling, zodat het in dit kader geen zin heeft er steeds op te wijzen dat een motief zich 
niet verder ontwikkelt. In de praktijk betekent dit, zo zal blijken, dat de beschrijving van de 
motieven uit de Wereldomroepverhalen in het verdere oeuvre zich vooral toespitst op de 
gedichtencyclus Stemmen uit Afrika, de roman Afscheid van de koningin en in veel mindere 
mate tot de essays uit Intimiteiten van het schrijven. 
 

De vroege Wereldomroepbijdragen van Frank Martinus (Arion) 

‘De Antilliaanse student in Leiden en Den Haag’ van 21 september 1956 is een 
beschouwing waarin Frank Martinus (zo werd hij toen nog aangekondigd) vier onderwerpen 
aansnijdt: de verschillen tussen Leiden en Den Haag, de inburgering van Antilliaanse 
studenten, de Antilliaanse studentenorganisaties en het doel van het verblijf in Nederland. 
Leiden, zo zegt Martinus, is een kleine stad, die het gelukt is “haar stempel van waardigheid 
te behouden”. Hij citeert instemmend een student die het een stad met begrip noemt, die je 
opneemt zodat je je er thuis voelt. Dezelfde student zegt ook: “Leiden slokt je niet op; in 
Leiden behoud je je persoonlijkheid, man”. Er studeren 15 Antillianen, verdeeld over vier 
faculteiten: medicijnen, scheikunde, farmacie en rechten.187 

                                                 
187 Frank Martinus studeerde toen nog niet in Leiden. Hij was bezig met zijn staatsexamen. Maar Jules de Palm 
studeerde er in 1958 af en niet aan een van de faculteiten die Martinus noemt. Hij ziet hem dus over het hoofd. 
Misschien door het leeftijdsverschil? 
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Den Haag noemt Martinus “een stad met zeer veel bezienswaardigheden en een 
centrum tevens van het Nederlandse culturele leven.” Als het een goede zomer is, “kunnen de 
Antillianen volop genieten van het strand en de zon; in de Kurhaus-zaal van goede concerten, 
terwijl ze zelfs hun ingeboren danslust kunnen bevredigen in de vele dansgelegenheden.” Ook 
staat er het Antillenhuis en het kantoor van de Commissie Oost en West die de zorg heeft voor 
de bursalen. Martinus noemt Den Haag “beheerst-groot”, waar de mensen wat deftiger zijn 
dan in Amsterdam. De stad heeft rust, kalmte en waardigheid. Hierin lijkt de stad op Leiden, 
“want beide steden geven door hun kalmte, bij eerste kennismaking, de indruk van deftigheid, 
zo ge wilt van stijfheid.” In de laatste jaren, zo merkt hij op, is het aantal Antillianen dat in 
Den Haag allerlei onderwijsinstellingen bezoekt, explosief gegroeid. 

De inburgering van de Antilliaanse student in Leiden verloopt het vlugste. Dit komt 
doordat alle studenten er lid zijn van een studentenvereniging. Gedurende de tijd van de 
ontgroening heeft de student “haast geen tijd […] voor mijmeringen, terwijl hij na zijn 
ontgroening, doorgaans volop door colleges in beslag wordt genomen.”  

In Den Haag is de bezadigdheid van de Hagenaar bij de inburgering een voordeel: 
“Want deze bezadigheid [sic], maakt dat de Antilliaan op de duur ook bezadigd wordt en 
kalm; ze maakt dat hij iets van zijn heftige temperament verliest en doet hem aldus zich beter 
aanpassen aan zijn milieu.” Sinds kort is er ook de vereniging Baranca Antilliana 
[Antilliaanse Rots] die tot doel heeft “studerende Antillianen […] zo nauw mogelijk in 
contact te brengen met de mensen van de gemeenschap waarin zij leven.188 Deze moeilijke 
taak wordt enigszins vergemakkelijkt, door het feit dat sinds de reis van de Koningin naar de 
West, de belangstelling voor de Antillen sterk is toegenomen.” 

In het algemeen sprekend over de positie van de Antilliaan in Nederland zegt hij: “Ik 
kan U […] verzekeren dat alle Antillianen het hier zeer goed maken. Men ontvangt ze overal 
met open armen; men vertroetelt ze en verwent ze soms zelfs. Och, een beetje heimwee, 
vooral in de herfstse somberheid en winterse koude.” 

Over de studentenverenigingen zegt Martinus dat Leiden een onderafdeling van de 
Foreign Student Service heeft en van de Landelijke Antilliaanse Studentenvereniging. Op 
bijeenkomsten en avonden van de laatste komen naast Antillianen ook Surinaamse, 
Hollandse, Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse studenten. Door interne moeilijkheden was het 
de Landelijke vereniging nooit gelukt ook in Den Haag een afdeling op te zetten. Maar enkele 
maanden geleden is “op initiatief van enkele Haagse studerenden zelf, zo’n vereniging in het 
leven geroepen.” Het is Baranca Antilliana.  

Aan het slot brengt Martinus het doel van het verblijf in Nederland ter sprake, als hij 
de hoop uitspreekt dat alle Antilliaanse studenten “snelle vorderingen maken. Want ik weet 
dat de Antillen op hen wacht en vertrouwt [sic].” Het eerste doel is dus: de studie zo snel 
mogelijk afmaken en teruggaan naar de Antillen. Maar daarnaast vindt Martinus nog iets heel 
belangrijk, want hij voegt eraan toe: “Maar mogen zij naast hun edele studievoornemen ook 
beseffen, dat zij niet alleen voor hun studie in Nederland zijn, maar vooral om zich zoveel 
mogelijk te verrijken met de cultuur van de West-Europese beschaving. Dit is dat iets, 
waarover de Koningin in haar rede tot de jeugd van de Antillen en Suriname sprak: dit is de 
graal voor de vrijheid en zelfstandigheid van de Antillen. Want wanneer zij terugkeren met 
vele van de verborgen en niet verborgen goede dingen die Nederland en Europa hen [sic] 

                                                 
188 Frank Martinus was mede-oprichter. Coomans-Eustatia [1991: 407-408] noemt een heel ander doel: “In de 
beginjaren in Holland ervoer hij dat de meeste Antillianen met de ziel onder de arm rondliepen. Daarom richtte 
hij samen met enkele medestudenten ‘Baranka Antilliana’ [sic] op. Deze Antilliaanse opvang of societeit [sic] 
werd goed bekend in Den Haag, en verder in het hele land waar Antillianen studeerden. Er werden feestjes 
georganiseerd die tot in de vroege ochtend duurden zodat degenen die van ver kwamen geen hotel hoefden te 
bespreken. Echter voor het feest begon was er altijd een cultureel programma met zang van Otmar Fraai, Hubert 
Beckers en muziek van Julian Coco.” 
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biedt [sic]: dan zijn ze niet geleerd of ontwikkeld in de wetenschappelijke zin van het woord, 
maar ook bezitters van geestelijke rijkdommen die met geld niet te kopen zijn.” 

De 19-jarige Frank Martinus ontpopt zich in Nederland meteen als een organisator die 
de mede-oprichter is van een Antilliaanse vereniging. Het doel van deze vereniging is 
opmerkelijk: helpen bij de inburgering in Nederland. In deze bijdrage blijkt dat een goede 
inburgering een zaak is die hem ter harte gaat. Ze komt herhaaldelijk ter sprake. Opmerkelijk 
is ook dat Frank Martinus vindt dat Antilliaanse studenten “vooral” in Nederland zijn “om 
zich zoveel mogelijk te verrijken met de cultuur van de West-Europese beschaving”. Het gaat 
hem om de cultuur die hij als een verrijking ziet. Die cultuur komt niet alleen in het slot ter 
sprake, maar speelt ook een rol bij de beschrijving van het verschil tussen Leiden en Den 
Haag. Hij vindt het opzuigen van de West-Europese cultuur zo belangrijk dat hij het zelfs “de 
graal voor de vrijheid en zelfstandigheid van de Antillen” noemt. 

Het gaat misschien te ver om “de graal voor de vrijheid en zelfstandigheid” zo te 
interpreteren dat Frank Martinus zich hier uitspreekt voor de onafhankelijkheid van de 
Antillen. Het kan zijn dat hij hiermee bedoelde dat de autonomie ten volle zal worden benut. 
Wel is het zo dat hij het beeld van de graal gebruikt. Deze is het mysterieuze symbool van iets 
waar men naar op zoek is, omdat het de bezitter materieel en geestelijk geluk brengt. In de 
graalverhalen krijgt nooit iemand de graal in zijn bezit omdat alleen een volkomen rein 
iemand dat lukt, maar men moet er wel steeds naar op zoek gaan. Met dit gegeven in het 
achterhoofd zegt Frank Martinus dus dat cultuur het mysterieuze geheim is om vrijheid en 
zelfstandigheid te brengen. Of hij inderdaad van mening was dat dit de West-Europese cultuur 
moest zijn, is een vraagteken, maar hij zegt dit wel. Misschien formuleerde hij een beetje kort 
door de bocht en bedoelde hij dat men de West-Europese cultuur moet opzuigen omdat hij een 
van de constituenten is van de Antilliaanse cultuur, dus als een humanistisch principe: terug 
naar de bronnen. Daar is hij zelf in die tijd immers mee bezig, want hij schrijft in deze tijd 
Stemmen uit Afrika. Uit wat hij hier over de West-Europese cultuur zegt, blijkt in ieder geval 
dat hij cultureel niet eenkennig is. Hij moet al het besef hebben gehad dat hij als Caribisch 
mens een hybride persoon is. 

Een laatste punt dat opvalt, is dat Frank Martinus lovende woorden heeft voor 
Nederland en Nederlanders. Antillianen worden met open armen ontvangen, ja ze worden 
zelfs vertroeteld en verwend. Ook de koningin (hij schrijft het woord met een hoofdletter) 
wordt positief neergezet: ze genereert in Nederland belangstelling voor de Antillen en haar 
rede wordt instemmend ontvangen. 

Op 4 april 1957 vertelt Frank Martinus het verhaal ‘Die kachel toch’. Het begint zo: 
“Waarschijnlijk leer ik het nooit, met mijn kachel om te gaan. Al blijf ik honderd jaren hier in 
Nederland en zelfs als ik bloemkool en peentjes en spruitjes heb leren eten, van die kachel zal 
ik geen hoogte krijgen. Soms kan ik doodgewoon en heel onredelijk natuurlijk, jaloers worden 
op mijn hospita. Ziet U, zij schijnt wel alles van die kachel af te weten. Zij schijnt hem door 
en door te kennen. Hij, de kachel dan, schijnt de enige te zijn bij wie ik nooit in de gunst kom. 
En nu moet U niet denken, dat ik mijn best niet doe. Dat doe ik beslist wel. Van de 
schuifdeurtjes, luikjes, “trek” en wat dies meer zij, weet ik alles af. Van kolen ook; tenminste 
… bijna. Ik weet dat je met cokes, met eierkolen, met antraciet en verschillende andere 
soorten stenen kunt stoken. Haast alle soorten heb ik in deze kachel geprobeerd, maar niets 
hoor … meneer blijft maar koppig en weerbarstig, althans wat mij betreft. Naar anderen 
luistert hij wel, dat zie ik.” 

Als de zoon van de hospita of de hospita eraan komt, wordt hij “een engel van een 
kachel”. Maar bij de ik-figuur vertikt hij het om aan te gaan. “In het begin dacht ik dat hij 
jaloers op mij was, omdat ik toen ik hier pas aankwam, zoveel warmte uitstraalde; omdat ik 
ook een kind van de zon ben. Misschien voelde hij zich bedreigd in zijn bestaan, dacht hij dat 
ik zijn plaats zou innemen; dat ik midden in de huiskamer zou gaan staan en naar alle kanten 
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warmte uitstralen, voor iedereen die maar warmte wil.” Maar de kachel moet afgelopen winter 
hebben ingezien dat de ik-figuur als warmtegever niet in zijn schaduw kan staan. 

Pasgeleden had de ik-figuur tegen de hospita gezegd dat hij voortaan zelf de kachel 
zou aanmaken. Ze waarschuwde: “Hij heeft kuren […] en voor vreemden is hij altijd schuw 
geweest.” De ik-figuur probeert het toch. Maar als hij de volle asla eruit haalt, voordat hij de 
kachel aanmaakt, komt alles onder het witte stof te zitten. Hij maakt de kachel schoon “en 
mijn kamer verder helemaal vuil.” Als hij kranten, houtjes en kolen erin heeft gedaan, steekt 
hij hem aan en als het knettert, gooit hij er meer kolen op. De kachel gaat uit. Als de hospita te 
hulp wordt geroepen, ziet deze meteen dat de handle achter de kachel op ‘zacht’ staat en niet 
op ‘hard’, zodat de kachel te weinig trekt. 

De ik-figuur krijgt zin de kachel aan diggelen te slaan: “Hij is doodgewoon koppig, 
vind ik.” En de ik-figuur somt op: soms gaat hij uit als de handle op ‘hard’ staat, soms denkt 
hij dat de kachel brandt, maar zijn het de kolenrestjes die nagloeien, soms vergiftigt hij zich 
bijna met kolendamp door het verkeerde deurtje open te zetten. Frank Martinus concludeert: 
“Neen, van mijn kachel zal ik beslist nooit hoogte krijgen. Hij is me te diepzinnig, en 
eigenlijk een papkindje ook, want zoveel zorgen eist hij. En toch blijf ik het proberen, als ik 
straks thuis kom en morgen en altijd maar weer, net zoals ik steeds blijf proberen om 
bloemkool en peentjes en spruitjes door mijn keel te krijgen.”  

Het eerste dat opvalt in dit verhaal is de bijzondere stijl. De term “parlando” wordt 
doorgaans alleen gebruikt voor poëzie, maar zou hier ook goed op zijn plaats zijn. De stijl is 
een gestileerde imitatie van het gewone dagelijkse taalgebruik zonder grote woorden. De ik-
figuur praat tegen de luisteraar en hij praat tegen de gepersonifieerde kachel. 

De personificatie van de kachel is het tweede dat opvalt. Het is terug te voeren op een 
Antilliaanse gewoonte eigen falen te projecteren op een object. Hier zit wel een dubbele 
bodem in het verhaal, want de ik-figuur laat blijken dat hij heel goed weet waar hij mee bezig 
is. Zo loopt hij een keer naar de kachel als hij uit is, legt zijn hand erop en zegt: “Zo, dus je 
bent uitgegaan”. Direct daarop volgt: “Hij antwoordde natuurlijk niet.” Hij oordeelt ook 
tussen neus en lippen over zijn eigen onkunde. Als hij de asla leegt, zegt hij zelf dat hij dat 
“veel te onverzichtig [sic]” doet. Als hij de kachel eindelijk aansteekt, constateert hij zelf dat 
hij ongeduldig wordt: “Zonder te wachten tot de houtjes goed vlam hebben gevat giet ik er 
meer kolen op. Veel te veel natuurlijk”. Toch blijft de ik-figuur de kachel de schuld geven. 
Frank Martinus heeft het verhaal zo gecomponeerd dat de luisteraar/lezer kan inzien dat hij 
ook als het ware de kachel aanmaakt met de gewoonte eigen falen te projecteren op een 
object. Als je het verhaal zo leest, is een boodschap: neem verantwoordelijkheid voor je eigen 
falen. 

Begin en eind van het verhaal geven het nog een andere lading. Het gehannes met de 
kachel blijkt door het verband dat wordt gelegd met bloemkool, de peentjes en de spruitjes, 
een allegorie te zijn voor het proces van inburgering. De boodschap is dan: het zal nooit 
helemaal lukken, maar je moet het blijven proberen.  

In de bijdrage van 2 juli 1957, getiteld: ‘Hoe vindt U Nederland?’ stelt Frank Martinus 
zich de vraag : “heb ik mij hier al aangepast, ben ik ingeburgerd, zal ik wel ooit inburgeren?” 
Bij de beantwoording van deze vraag, ziet hij zich “weer dwalen door de straten van 
Amsterdam op de eerste morgen na mijn komst in Nederland in augustus 1955. Daar was ik, 
kersvers uit de Antillen, voor de geheel nieuwe wereld, geheel andere wereld die Europa, die 
Nederland biedt.” De herinneringen aan Curaçao voelde hij wegebben uit zijn hart, “terwijl in 
grote golven de nieuwe indrukken mij overweldigden.” Hij is geïmponeerd door de duizenden 
fietsers, hoge gebouwen, patriciërshuizen en de grachten. Toen men hem voor het eerst vroeg 
hoe hij Nederland vond, “toen wist ik geen ander woord te vinden om mijn gevoelens beter te 
vertolken dan: Goddelijk.” In de herfst begon zijn verrukking af te nemen: “Het woord 
goddelijk bezigde ik zelden meer; ik beperkte mijn enthousiasme tot: Heel mooi. In de winter 
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was ik echter al zo ver dat ik wanneer men mij deze vraag stelde, met een ietwat ironisch 
lachje zei: Och, Nederland valt wel mee … denk ik. En nu, nu ik de strenge winter van 1956 
heb overleefd ben ik geneigd bij deze vraag het gesprek maar gauw een andere wending te 
geven …” 

Hij is blijven zoeken naar een standaard antwoord dat op alle omstandigheden 
toepasselijk zou zijn. “Daarvoor heb ik Nederland in alle windstreken doorkruist, heb ik de 
meest belangrijke plaatsen bezocht, en gesprekken en ontmoetingen gehad met boeren en 
dokters, vissers en notarissen, journalisten en artisten.” Daaruit heeft hij zich langzamerhand 
“een enigszins objectieve opinie” gevormd over Nederland. Hij gaat op een aantal aspecten in, 
allereerst het klimaat: “Het Nederlandse klimaat is van dien aard dat men nooit op het weer 
aan kan: het is een speels kind dat met zijn ouders doet en laat precies wat het zelf wil.” 
Alleen als men zich voorneemt “om het weer nooit op zijn gemoed en zijn stemmingen te 
laten werken: om het niet koud te hebben wanneer het ver onder nul vriest; om niet direct 
plannen voor de volgende dag te maken wanneer de zon zich even heeft laten zien … slechts 
wanneer men dus in deze de onverschilligheid zelve is, heeft men vrede, of kan men vrede 
hebben met het Nederlandse klimaat.”  

Vervolgens bespreekt hij de economie. De geleide economie beperkt wel de vrijheid 
van initiatief voor de particulier, maar ze heeft ook “vele lichtzijden […] die de nadelen 
rijkelijk compenseren. Sociale toestanden, politiek, cultuur en godsdienst zijn in dit kort 
bestek niet aan te roeren.” Wel gaat hij in op de aard van de Nederlander. Deze is gastvrij, 
“maar met een […] schoorvoetende hoffelijkheid, is vriendelijk maar met een bescheiden 
terughoudendheid.” Hij klopt je niet meteen op de schouder en nodigt je niet meteen, maar 
kijkt eerst de kat uit de boom. 

De spreekwoordelijke huiselijkheid van de Nederlander is er misschien de oorzaak van 
dat deze “een soort huivering heeft voor alles wat van buiten op hem afkomt, met daarbij toch 
een heilige verering en ontzag voor alles wat vreemd is. Zo sterk heb ik dit soms ervaren dat 
ik vaak het gevoel heb gekregen, dat hij gelooft dat alles wat buiten de grenzen van zijn land 
gekweekt wordt, beter is dan wat hij zelf heeft.” Dit stimuleert tot steeds hogere prestaties, 
maar kweekt ook een kloof tussen de Nederlander en de vreemdeling die zijn land bezoekt. 
Frank Martinus begint samen te vatten: “Hoe dan ook, ik mag Nederland wel. Ik hou van de 
taal, ik kan aardig met de mensen opschieten en met het weer heb ik al vrede gesloten, terwijl 
de verrassingen van natuurlijke schoonheid, de properheid van de parken en de perken, mij 
nog steeds in vervoering brengen.” Toch zijn er dingen waar hij nooit aan zal wennen, maar 
misschien zijn dat “wel juist die eigenaardigheden waarover ik soms moet glimlachen, juist 
die dingen, die wel altijd op een afstand van mij zullen blijven, die mij aantrekken, want 
Nederland […] heeft vele levensaspecten, die totaal verschillend zijn van de Antilliaanse, 
maar die toch de moeite waard zijn dat men ze, als men er toe in staat is, ook werkelijk 
overneemt …” 

Voor zichzelf heeft hij een antwoord op de vraag: “Hoe vindt U Nederland?” Hij zegt:  
“Ik vind Nederland schoon om zijn bekoorlijkheden 
minder schoon om zijn verwerpelijkheden 
en het allerschoonst om zijn begeerlijkheden …” 
Hij noemt het zelf “een soort standaard antwoord dat bitter weinig zegt en ook heel veel”. 

De bijdrage heeft een andere toonzetting dan die van bijna een jaar daarvoor. Frank 
Martinus herinnert nog wel aan zijn enthousiasme uit het begin, maar noemt nu niet de 
culturele beschavingsschatten die hem in vervoering brachten, maar herinnert zich dat hij door 
dingen geïmponeerd was die niet met geestelijke rijkdom, maar met uiterlijkheden te maken 
hadden. Het weer speelde in de eerste bijdrage geen rol en is nu onderwerp van een 
beschouwing die erop neerkomt dat hij het maar voor lief neemt. Ook kijkt hij anders tegen de 
Nederlander aan. Zegt hij in de eerste bijdrage nog dat hij met open armen werd ontvangen, 
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nu stelt hij dat men wel gastvrij is, maar toch eerst de kat uit de boom kijkt. Zijn oordeel over 
Nederland is uiteindelijk positief. Opmerkelijk is hierbij dat hij als eerste de taal noemt: “Ik 
hou van de taal”. 

Maakte het verhaal over de kachel duidelijk dat de inburgering nooit helemaal zal 
lukken, maar dat men het toch moet blijven proberen, nu blijkt dat standpunt verlaten. Uit het 
slot blijkt dat er ook verwerpelijkheden zijn, maar hij neemt dit standpunt pas in, nadat hij 
zich in het hele land en met veel mensen georiënteerd heeft op de kenmerken van Nederland 
en de Nederlanders, dus heeft gepoogd zich zo goed mogelijk in te burgeren. Over zijn 
bevindingen is hij uiterst vaag. Aan welke dingen hij nooit zou kunnen wennen, zegt hij niet. 
Evenmin welke dingen hem doen glimlachen, die op een afstand blijven, maar hem wel 
aantrekken. 

Er is ook een nieuw aspect in deze beschouwing en dat is dat hij de inburgering om zo 
te zeggen als iets voorwaardelijks ziet. Wat hij zegt over het klimaat is daar een voorbeeld 
van. Hij zegt: “Slechts wanneer men zich van het begin van zijn verblijf in Nederland 
voorneemt om het weer nooit op zijn gemoed of stemmingen te laten werken […], slechts 
wanneer men dus in deze de onverschilligheid zelve is, heeft men vrede, of kan men vrede 
hebben, met het Nederlandse klimaat.” [cursivering van mij]. Eenzelfde voorbehoud maakt hij 
over de vele levensaspecten in Europa die totaal verschillend zijn van de Antilliaanse, “maar 
die toch de moeite waard zijn dat men ze, als men er toe in staat is, ook werkelijk overneemt 
…” Dit is een fundamenteel ander uitgangspunt dan in de vorige twee bijdragen, waarin de 
inburgering zelf eerst als een graal werd voorgesteld en vervolgens als iets wat je moet 
nastreven. Nu legt Martinus de norm bij de Antillianen zelf: neem over wat je wilt en verwerp 
wat je verwerpelijk vindt. 

Op 29 augustus 1957 heeft Frank Martinus het over ‘Studenten’. Hij begint met te 
vertellen dat de rust van de vakantie over enkele weken voorbij zal zijn, omdat de studenten 
dan terugkomen. Vervolgens gaat hij in op een “legende” over studenten. Ze worden nog vaak 
“bezien als baldadige jonge mensen, als rijkelui’s zoontjes, die het geld van Pa en Ma heel 
handig weten op te maken aan braspartijen, weddingschappen [sic] en andere 
buitensporigheden en bij wie de werkelijke studie zelf, meestal op de allerlaatste plaats komt.” 
Dat beeld klopt niet meer, zegt Martinus: “op de eerste plaats bestaat de populaire figuur van 
de eeuwige student nergens meer, op de tweede plaats dwingt de algemene wereldhaast ook 
de student tot het sneller leveren van zijn prestaties.” 

Vervolgens gaat hij in op het verschijnsel dat de student “vanaf het eerste ogenblik dat 
hij het universiteitsgebouw betreedt, de drager wordt van nieuwe gedachten, nieuwe ideeën.” 
Hij voelt zich verplicht “tot het zoeken van een zo volmaakt mogelijke wijze van toepassing 
van de kennis. Dit besef gaat later over in een drang naar nieuwigheden, wordt soms 
minachting of oneerbiedigheid voor al het oude en culmineert meestal in een grenzeloze 
opstandigheid, tegenover het leven, de wereld, de burgermaatschappij.” Maar zodra de student 
is afgestudeerd zijn alle opstandige ideeën “als bij toverslag” verdwenen “en de vroegere 
student wordt nu gemeenschapsman en ijlt naar een betrekking, naar een positie …” 

Martinus vindt het moeilijk aankomende Antilliaanse studenten raad te geven. Hij doet 
dit dan ook niet, maar merkt wel op dat het een groot voorrecht is student te zijn. Hij noemt: 
de zelfstandige manier van leven, de vrijheid van denken en doen en de mensen met wie men 
optrekt. Een verlegen beginnende student zal het tweede studiejaar niet veel meer van zijn 
verlegenheid overhouden. Toch zijn er soms vervelende situaties, zoals ruzie met een hospita, 
“last met de kachel” of een andere narigheid waardoor je bijna het bijltje erbij neer gooit. 
Maar in wezen doet dat ongerief er volgens hem niet toe, want in je kamertje ben jij de baas: 
“Je kunt er koken, je kunt er urenlang zitten lachen, urenlang zitten schreien, je kunt er 
studeren, denken, razen, rebelleren tegen al het onrecht in de wereld zonder dat iemand jou 
wat doet.” 



 242

Het laatste onderwerp dat Martinus aansnijdt zijn de studentenverenigingen. Vroeger 
was iedereen er lid van: “als men rijk was, om zoveel plezier te beleven als mogelijk was, alle 
erebaantjes te bekleden die er te bekleden waren. Als men arm was om zo goed en zo kwaad 
als het maar ging bevriend te raken met jonkheer die, baron die etc. met het oog op eventuele 
steun in het maken van een carrière later. Maar dat zijn toestanden van veel vroeger […]; 
belangrijk is dat de student zolang hij studeert zich in een geheel eigen wereld beweegt; dat in 
hem de drift, (het studium) naar het nieuwe schuilt, dat hij sterk wordt door de eenzaamheid 
[…].” Hij besluit met de hoop dat studenten wanneer zij zijn afgestudeerd “iets behouden van 
de edelmoedige en sportieve studentenmentaliteit.” 

De bijdrage is eigenlijk heel merkwaardig. De luisteraar/lezer zou zweren dat Martinus 
uit eigen ervaring spreekt, maar dit is niet zo. De bijdrage dateert van 29 augustus 1957 en pas 
de maand daarop begint hij zijn studie aan de Universiteit. Het is in feite een imaginaire 
beschrijving van het studentenleven: in deze bijdrage is de verbeelding aan de macht. Met dit 
gegeven in het achterhoofd krijgt zijn opmerking dat hij het moeilijk vindt aankomende 
studenten raad te geven, een heel andere betekenis. Hij is namelijk zelf een aankomende 
student, die weliswaar al twee jaar ervaring heeft met het op eigen benen staan in Nederland, 
maar niet met een universitaire studie en met het corpsleven. Frank Martinus past in deze 
bijdrage hetzelfde procedé toe als in Stemmen uit Afrika dat uit hetzelfde jaar stamt. Hij 
verbeeldt zich een situatie die hij niet uit eigen ervaring kent, maar geeft de suggestie dat dit 
wel zo is zonder zich aantoonbaar te rekenen tot de beschreven groep mensen, want hij 
gebruikt nergens “wij”; het blijft bij “de” student.  

De drift naar het nieuwe moet een student beheersen, is de centrale gedachte van deze 
bijdrage. Waar in de eerste bijdrage nog de culturele schatten van Europa centraal stonden bij 
het studeren, nu is de focus helemaal verlegd “naar het leven, de wereld, de 
burgermaatschappij”. Een student behoort maatschappijkritiek te hebben, vindt Martinus, 
maar hij constateert dat die bij toverslag verdwijnt als de afgestudeerde zelf de maatschappij 
ingaat. Dat spijt hem, zo blijkt aan het slot, waar hij hoopt dat iets van de studentenmentaliteit 
behouden blijft. 

Omdat bijdragen sinds februari 1958 niet meer in het archief zijn bewaard, heb ik er de 
volgende twee verhalen niet aangetroffen, maar Frank Martinus heeft ze wel speciaal voor de 
Wereldomroep geschreven, zo blijkt uit de verantwoording bij de verhalenbundel De eeuwige 
hond, waarin hij ze heeft opgenomen. Bij enkele andere al eerder gepubliceerde verhalen 
vermeldt hij dat hij ze heeft bijgewerkt, maar dat doet hij bij deze niet. Wel heeft hij de titels 
veranderd. Het eerste verhaal heette oorspronkelijk ‘Najaarsmijmeringen’. Hij presenteerde 
het in de herfst van 1958. In de verhalenbundel heet het ‘Eén ding is droevig’.189  

Het verhaal begint met een citaat uit Mei van Gorter, dat de ik-figuur voor de geest 
komt als hij op een herfstmiddag op de boulevard van Scheveningen wandelt: 
 
Eén ding is droevig en maakt zacht geklaag 
Altijd om de aarde heen, een nevel vaag 
En luchtig om dat lijf: ’t is wisseling 
Van zijn en niet zijn en dat ieder ding 

                                                 
189 In de verantwoording bij de bundel schrijft Frank Martinus Arion: “ Eén ding is droevig is onder de titel 
Najaarsmijmeringen in 1958 door mij op Radio Nederland Wereldomroep voorgelezen. In 1994 werd het 
opgenomen in De horen en zijn echo, een liber amicorum voor Dr. H.E. Coomans onder redactie van Maritza 
Coomans-Eustatia e.a. en uitgegeven door Stichting Libri Antiliani en het Zoölogisch Museum Amsterdam. 
Tijdens mijn verblijf in 1998 aan de Universiteit van Londen als ‘Writer in Residence’ werd het door professor 
Theo Hermans en zijn studenten Nederlands en Engels, met enkele adviezen van mij, in het Engels vertaald als 
Autumn Reverie. De vertaling kreeg het jaar daarop de speciale prijs voor vertalingen uit het Nederlands in het 
kader van de vertaalprijzen van het British Centre for Translation en de British Comparative Literature 
Association.” (165/166) 
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Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk 
Waar ’t wit en stil is en den dood gelijk. (24) 
 

Het is de eerste herfst die hij meemaakt in Nederland en hij kan zijn ogen niet geloven 
dat de boulevard verlaten is en het strand uitgestorven. Hij denkt dat hij zo verbaasd is, omdat 
hij er pas is en het daarom niet snapt: “Je bent hier pas net, wacht maar, over enkele maanden 
praat je anders, dan zul je het hebben begrepen, dan zul je dit land hebben geaccepteerd en je 
er misschien zelfs thuis gaan voelen.” (25) Toch vraagt hij zich af of hij wel echt een 
vreemdeling is, omdat de zon en de zee toch overal dezelfde zijn. Het heimwee dat hij had 
verglijdt en maakt plaats voor “medelijden met het strand, dat daar zo heel alleen en zo heel in 
de steek gelaten was achtergebleven. Ongelooflijk vond ik het, en tragisch ook. […] Blijft 
geluk dan nergens staan? vroeg ik me af, en ik keek naar de serene zee die zweeg en rolde.” 
(26) 

Zou de vriendelijkheid waarmee hij ontvangen was, niet net zo verdwijnen als de 
mensen van het strand? “Zouden de mensen ook nog vriendelijk kunnen lachen, nu het herfst 
was geworden? En als zij niet lachten, zouden zij voor mij geen in zichzelf gekeerde, 
onbegrijpelijke en haast vijandige wezens lijken?” (26) Het zou voor de ik-figuur des te 
moeilijker worden omdat de tijd van de herfst in Nederland op de Antillen juist een tijd van 
feest is, omdat de regen komt die leven en feest brengt. In Nederland gebeurt het tegendeel: 
bomen en struiken laten hun bladeren vallen. 

De ik-figuur komt een oude visser tegen die naar de wijde verte staart: “Zijn blik was 
gericht op een onzichtbaar punt. Het deed mij bijna heilig aan, zoals die man daar de zomer 
stond na te turen. Op de een of andere manier voelde ik mij verwant aan hem.” (28). Hij gaat 
naast de visser staan die murmelt: “ ‘Het is weer zover …’ Ik vroeg hem niet wat hij daarmee 
bedoelde. Ik begreep hem, en voor het eerst die middag voelde ik mij ook niet eenzaam 
meer.” (28/29) De woorden van de visser doen hem denken aan het gedicht van de 
Antilliaanse dichter Joseph Sickman Corsen:  
 
’’Ta pakiko mi no sa 
ma esta tristu mi ta bira 
tur atardi ku mi mira 
solo baha den laman  
 
(De reden ken ik niet 
Maar droefheid overvalt me 
Elke avond als ik de zon 
In de zee zie vergaan) 
 

Sickman Corsen en Herman Gorter, dacht ik, ze zijn zo ver van elkaar geboren, zijn zo 
ver van elkaar gestorven, maar zijn ze eigenlijk niet één en dezelfde, zoals deze visser en ik 
ook één zijn, zoals de Nederlandse herfst niets anders is dan de Antilliaanse schemering?” 
(29) Ineens begrijpt hij waarom de mensen zijn weggetrokken: de dag was in de nacht 
vergaan, de wisseling was ingetreden. De visser raadt hem aan later nog eens te komen, omdat 
het dan mooier is, als het gaat stormen: “ ‘Je moet je dan wel dikker kleden,” mompelde hij en 
als hij jonger was geweest, had ik mijn hand op zijn schouders gelegd, want voor mij was hij 
een vriend die van Nederland een vriend maakte.” (30) 

Als de ik-figuur naar huis loopt denkt hij: “de oude visser had met zijn summiere 
woorden –‘Het is weer zover’- een verband tussen twee dichters gelegd, en daardoor ook 
tussen twee talen en twee landen. Maar de dichterlijkheid van de visser ging nog verder. Ze 
maakte duidelijk dat schoonheid niet vergaat, maar terugkeert. Het is niet de wisseling van 
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zijn en niet zijn waar het hier om gaat, maar de wisseling van zijn en anders zijn. Dat is wat je 
moet beseffen om je zo niet overal thuis, dan toch nergens geheel vreemdeling te voelen.” 
(31) 

Ook in dit verhaal gaat het over de acceptatie door de ik-figuur van zijn nieuwe land 
en de nieuwe omstandigheden. Hij voelt zich eenzaam door de afwezigheid van mensen en de 
droefheid die hem overvalt bij het zien van het eenzame strand. Wat hij vreest is de komst van 
het niet-zijn. Maar doordat het gedicht van Corsen eenzelfde droefheid uitdrukt als die hij 
voelt, is hij getroost en komt hij tot het inzicht dat het een wisseling is tussen zijn en anders-
zijn. Het is de poëzie die hem tot dit inzicht brengt. Daarbij is van belang dat de omslag in de 
gemoedsgesteldheid van de ik-figuur komt door het gedicht van een landgenoot. Corsens 
gedicht gaat ook over droefheid die iemand overvalt, maar leidt niet naar het rijk waar het den 
dood gelijk is. Er komt weer een nieuwe dag. 

Ook hier blijkt weer dat de ik-figuur de eerste tijd na zijn komst in Nederland gelukkig 
was en dat de Nederlanders hem hartelijk ontvingen. Hij noemt Nederland zelfs een vriend. 
Nieuw in dit verhaal is het leggen van verbanden tussen talen en landen en de rol die de 
poëzie hierbij speelt.  

Over het tweede Wereldomroepverhaal dat Frank Martinus Arion in zijn bundel De 
eeuwige hond heeft opgenomen, schrijft hij in de verantwoording: “Het verhaal Lichten heb ik 
in 1962 onder de titel Oudejaarsavondmijmering van een Antilliaan op Radio Nederland 
Wereldomroep voorgelezen. Het verscheen als voorpublicatie van De eeuwige hond in het 
Caribische nummer van De Tweede Ronde.” [167]. 

Het verhaal begint zo: “Ik was jong en boos omdat ik niet naar Europa kon. Jarenlang 
hadden onderwijzers en fraters van allerlei scholen op Curaçao opgeschept over Holland en 
Europa. De avonturen van Pietje Bell, De Ruyter en Tromp. Van sneeuw en ijs en van het 
verbranden van kerstbomen op nieuwjaarsavond. Vooral dit laatste had zich voorgoed in mijn 
fantasie gebrand. Over hoeveel klappertjes en donderbussen moest je wel niet kunnen 
beschikken om aan zo’n geweldig groot vuur te komen als de kinderen in Holland en 
Scandinavië? Ik wilde proefondervindelijk, zoals het toen heette, weten of wat ze allemaal 
vertelden over Europa wel waar was. Ik begon te spijbelen. Elk uur op de middelbare school 
kreeg ik iets meer over Holland en Europa te horen. Elk uur was daarom een marteling. Elk 
uur bezorgde mij minderwaardigheidscomplexen.” (7) 

De ik-figuur gaat naar de haven waar hij tenminste kan achterhalen hoe Europa ruikt. 
Bij een van die tochten ontmoet hij begin december de Noorse zeeman Olaf, met wie hij 
vriendschap sluit, “omdat hij degene was die voor het eerst naar het verhaal van mijn 
verlangen luisterde zonder schampere opmerkingen te maken of mij voor de gek te houden.” 
(8) De ik-figuur gaat ervan uit dat Olaf hem dan ook met zijn schip zou meenemen. Maar 
deze breekt zijn been zodat hij in het Zeemanshuis wordt opgenomen, waar de ik-figuur hem 
bezoekt. Hij had geen medelijden met Olaf, omdat deze zijn verlangen naar Europa wel had 
aangewakkerd, maar zijn droom om met het schip van Olaf mee te gaan, nu niet doorgaat. Hij 
vergeet hem. 

De ik-figuur had bovendien andere dingen aan zijn hoofd, want hij woonde bij Tantan 
Foi, die in december “een ware feeks [werd] vanwege de drukte, die haar gek maakte.” (10) 
De ik-figuur moest dan voortdurend bij de hand zijn om te helpen. Haar man Martins is 
havenarbeider. Hij heeft op oudejaarsavond wacht, zodat hij de jaarwisseling niet thuis kan 
meemaken. De ik-figuur gaat hem om elf uur op oudejaarsavond ham, zult en pekelvlees 
brengen zodat hij ook wat heeft. Zijn tante drukt hem op het hart klokslag twaalf terug te zijn, 
maar onderweg komt hij vriendjes tegen met wie hij vuurwerk gaat afsteken. Als de schepen 
voor twaalven gaan toeteren, gaat de ik-figuur snel naar een heuveltop om te zien waar het 
schip van zijn oom ligt. Hij ziet door het vuurwerk een zee van licht die maakt dat alle 
schepen op elkaar lijken, zodat hij zijn oom nooit zou kunnen vinden. 
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Hij gaat daarom met het lekkers naar Olaf in het Zeemanshuis, zet de kleine pannetjes 

voor hem neer en wil weggaan. Olaf zegt: “Het is genoeg voor het hele Zeemanshuis. Wat 
heb je je tante over me verteld?” (14) Opeens kan de ik-figuur niet meer weg en hij zegt dat 
het de bedoeling is dat ze het samen opeten. Het verhaal eindigt zo: “Hij vroeg me over mijn 
tante te vertellen. Wat ik eigenlijk met plezier deed. Want mijn tante was niet alleen zwart en 
trots. Ze was ook een in-goed mens. Als het mij zou kunnen lukken haar duidelijk te maken 
hoe verschrikkelijk alleen deze blanke Noor op dit moment was, zou ze mijn beslissing 
misschien kunnen begrijpen. Ik zou dit dus moeten afwachten. En terwijl ik toekeek hoe Olaf 
gulzig genoot van de lekkere dingen, kreeg ik een overweldigend gevoel van macht, een 
gevoel zoals dat uitstraalt van die postkaarten uit Europa, met van die geweldige trotse 
ijsbergen erop.” (14)  

‘Lichten’ is de eerste Wereldomroepbijdrage van Frank Martinus Arion die zich op 
Curaçao afspeelt en niet in het heden van de schrijver. Het is een terugblik. Hij beschrijft in 
dit verhaal het eurocentrisme van het Antilliaanse onderwijs, dat ervoor zorgt dat de ik-figuur 
nog maar aan één ding kan denken: ik moet naar Europa, ik moet die geweldige dingen 
allemaal zelf zien. Frank Martinus Arion geeft op een subtiele manier te kennen hoe 
verwrongen de beelden zijn die de ik-figuur van Europa heeft. Hij stelt zich de 
kerstboomverbrandingen voor als enorme vuren, groter dan wat dan ook op Curaçao. Wie 
deze kent en ook de meer dan uitbundige vuurwerken die op Curaçao worden afgestoken, 
weet dat dit ver bezijden de waarheid is. Frank Martinus Arion helpt de lezer die de traditie 
van Curaçao niet kent overigens ook. Er is namelijk zo’n overweldigende hoeveelheid licht 
door al het vuurwerk, dat de ik-figuur de schepen niet meer kan onderscheiden.  

In het verhaal vindt langzaamaan een omkering plaats van de stereotypen. De ik-figuur 
kijkt eerst tegen de Europeaan op en is van hem afhankelijk voor de verwerkelijking van zijn 
droom. Aan het slot is de Europeaan “verschrikkelijk alleen” en afhankelijk van de ik-figuur, 
wat hem “een overweldigend gevoel van macht” geeft. Via de beschrijving van de tante als 
een in-goed mens maakt Frank Martinus Arion ook duidelijk dat een goed mens een ander 
helpt, ongeacht de huidskleur.  
 
De serie Afrikaanse notities 

Zoals in de inleiding al vermeld, gaf Frank Martinus Arion mij een serie van zeven 
bijdragen uit 1973 over een reis van zes weken naar Ivoorkust, Ghana en Nigeria. Het is niet 
bekend wanneer ze precies zijn uitgezonden. Waarschijnlijk vanaf 2 februari, omdat deze 
datum in de kantlijn van de eerste bijdrage staat bijgeschreven. De volgorde waarin de 
bijdragen zijn uitgezonden staat ook niet helemaal vast. Alleen de eerste twee zijn 
genummerd. Aan het eind van de tweede kondigt hij aan dat hij de volgende keer nog een 
Nanzi-verhaal zal vertellen, zodat de derde ook te traceren viel. De serie heet ‘Afrikaanse 
notities’. Niet elke aflevering heeft een aparte titel. Waar deze ontbreekt, geef ik er tussen 
teksthaken een titel aan. Frank Martinus Arion vertelde me dat hij de reis had gemaakt als 
voorbereiding op zijn roman Afscheid van de koningin. 

De eerste aflevering heet ‘Hoe komt men in Afrika’. De slotzin is: “Al weet U dus nu, 
dat het niet zo gemakkelijk is Afrika binnen te komen.” De zin geeft de teneur van de bijdrage 
weer. Er is nog geen massatoerisme naar Afrika, want men gaat om te missioneren of 
wetenschappelijk onderzoek te doen, uit handelsoverwegingen of om te gaan jagen. 
Ambassades geven nauwelijks informatie, een visum verkrijgen is een heel gedoe; je kan al 
reizend niet improviseren, want de plaatsen die je aandoet moeten vaststaan; de banken 
kunnen je zelfs niet vertellen wat de munteenheden van de verschillende landen zijn en je 
moet zorgen voor vaccinaties. 
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Frank Martinus Arion vertelt de luisteraars wat de drijfveer was om deze reis te 
maken: “Ik wilde naar Afrika, naar de West-kust van dit continent, omdat we aannamen, dat 
de voorouders van de bewoners van de Antillen, en ook Suriname, in hoofdzaak daarvandaan 
komen.” Oorspronkelijk wilde hij eerst naar de Kaapverdische eilanden gaan “om taalkundige 
redenen” en vandaar naar het vasteland. Maar dat kon niet omdat alleen Zuid-Afrika 
diplomatieke banden onderhield met Portugal. 

Frank Martinus Arion geeft een verklaring voor het feit dat hij in Nederland zo weinig 
over Afrika te weten kon komen, terwijl men toch betrekkelijk veel nieuws uit Afrika krijgt. 
Het komt doordat de contacten met Afrika op een betrekkelijk abstract vlak liggen: “Het is 
een contact met Afrika van verdragen, journalisten, vrijwilligerwerkers; een bureaucratisch 
contact van land tot land en niet van mensen tot mensen. Het is dus nog geen menselijk 
contact.” Hij geeft hier twee voorbeelden van. Het eerste is dat de passagiers in het toestel van 
de KLM een brief krijgen met de alarmerende waarschuwing dat in Afrika ziektes als cholera 
en malaria voorkomen. Het commentaar van Frank Martinus Arion: “Op het eerste gezicht 
heel netjes van de KLM, maar het is zeer ontactvol die brieven zo zonder meer ook in handen 
van inheemsen zelf te douwen.” Een Ghanese reisgenote smaalde dan ook “over de domme 
Europeanen, die maar geen ander beeld van Afrika schijnen te willen accepteren, dan die [sic] 
van 300 jaar geleden.” Hij merkt over haar reactie wel op dat ze niet helemaal gelijk had, 
omdat de ziektes wel degelijk voorkomen en dat het vertrouwen in de Afrikaanse medische 
wereld niet wordt versterkt door de gewoonte van sommige gezeten burgers “om zich voor 
hun ziektes in een van de Europese hoofdsteden te laten behandelen”. Toch vindt Frank 
Martinus Arion dat de Europeanen meer tact moeten hebben “om te komen tot een beter 
menselijk contact tussen deze twee continenten.” 

Aan de andere kant moet er meer gevoel voor public relations komen aan de kant van 
de Afrikanen. Dat moet het tweede voorbeeld duidelijk maken. Een toeriste wilde vanuit 
Ghana per bus of taxi naar Togo gaan, omdat dit goedkoper is dan per vliegtuig. Maar ze kon 
alleen een visum krijgen als ze een vliegticket kon laten zien. Het commentaar van Frank 
Martinus Arion: “Dat vind ik nu onmenselijke bureaucratie, en zelfs een soort chantage.” Hij 
oppert dat dit komt doordat ambassades onder één hoedje spelen met 
vliegtuigmaatschappijen, wat hij overigens niet hoopt. In ieder geval is “Afrika eigenlijk 
alleen […] ingesteld op de bemiddelde, zo niet rijke bezoeker […].” Afrikanen hebben 
volgens hem niet door dat buiten Afrika ook gewone mensen wonen. “In ieder geval zullen 
het de gewone mensen als U en ik zelf moeten zijn, die in de toekomst daar wat aan gaan 
doen. Alvast door er heen te gaan en u gewoon te gedragen. Al weet U dus nu, dat het niet zo 
gemakkelijk is Afrika binnen te komen.” 

In zijn reisverhaal geeft Frank Martinus Arion de luisteraar een andere reden van zijn 
reis dan hij mij vertelde. Toch zijn ze niet tegenstrijdig. Immers: het feit dat hij van plan was 
een roman te schrijven die zich voor een deel in Afrika afspeelt, kwam ook voort uit het feit 
dat het het continent is waar de voorouders vandaan kwamen. Daarnaast noemt hij nog zijn 
taalkundige interesse voor de Kaapverdische eilanden. Hij verklaart deze niet aan zijn 
luisteraars, maar deze is ingegeven door het feit dat de taal die daar gesproken wordt, grote 
overeenkomsten met het Papiaments vertoont. Zijn belangstelling hiervoor zal uiteindelijk 
uitmonden in het proefschrift The Kiss of a Slave; Papiamentu’s West-African Connections.   

Opmerkelijk is zijn pleidooi voor contact tussen gewone mensen en de afkeer van de 
abstracte bureaucratische contacten. Hij doet zich kennen als een onbevooroordeelde reiziger, 
die niet per definitie alles mooi en goed vindt van Afrika. Hij heeft kritiek op de gegoede 
Afrikaanse klasse die de medische zorg in Europa zoekt en zo laat zien weinig vertrouwen te 
hebben in de kwaliteit van de eigen medische zorg. Ook stoort hem de vermoede 
geldklopperij in Afrika. Aan de andere kant heeft hij kritiek op de hautaine gevoelloze 
westerse houding die geen rekening houdt met de gevoeligheden van de Afrikanen. 
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De tweede aflevering, ‘Nanzi is thuis’, begint met een Afrikaans verhaal: “Heer 

schaap en heer geit gaan samen naar een religieuze viering. Ze nemen onderweg een busje. 
Bij de plek van de viering aangekomen, springt heer geit zonder te betalen snel uit de bus en 
gaat er van door [sic]. De rustige, aardige heer schaap doet dat niet, geeft de chauffeur een 
muntstuk, stapt uit, maar blijft op z’n wisselgeld staan wachten. De chauffeur is echter van 
mening, dat hij, als kameraad van geit het maar met deze moet regelen en rijdt weg. Dat is de 
reden, waarom de geit, telkens als hij een bus ziet aankomen er snel vandoor gaat. Hij denkt 
namelijk nog steeds dat de chauffeur achter hem aan zit om het niet betaalde busgeld. Maar 
een schaap blijft staan, wat men ook doet; het wijkt niet voor getoeter of wat. Het arme schaap 
wacht immers nog altijd op z’n wisselgeld.” 

Frank Martinus Arion legt vervolgens uit dat dit verhaal een voorbeeld is van een 
Anansessem, een Nanzi-verhaal. In Ghana is het een soortnaam geworden voor elk verhaal, 
fabel of sprookje. In Afrika wilde hij vooral de verhalen over de spin horen: “bij het luisteren 
had ik vaak het gevoel, dat iemand moet hebben, die na de oceaan te hebben 
overgezwommen, eindelijk de kust heeft bereikt. Het gevoel van: dit is het: Ik ben thuis. Of 
beter: dit is het; Nanzi is thuis.”  

Hij verklaart omstandig waarom hij het gevoel kreeg dat Nanzi thuis kwam. Lange tijd 
had hij op de Antillen veel plezier gehad aan “onze nanzi verhalen”. Maar gaandeweg is hij 
enige afstand van Nanzi gaan nemen. Daar heeft hij drie redenen voor. Allereerst kon hij 
diens grote en niets ontziende egoïsme niet goed accepteren. Nanzi verschalkt vrienden en 
familieleden en laat ze zelfs omkomen om zijn maag te vullen. “Deze slimheid, die eigenlijk 
geen vorm van vriendschap of solidariteit erkent, die in de verhalen zelden gestraft wordt ook, 
stond mij tegen.” In de tweede plaats ziet hij een inconsistentie in de figuur. Nanzi is op de 
Antillen de verpersoonlijking van het slechte. “Maar het onaannemelijke bij dit alles is, dat hij 
dan weer ineens in een verhaal doodgaat, en op een nogal plompe manier.” In de derde plaats 
heeft hij het altijd vreemd gevonden dat er zo vaak dieren in optreden die op de Antillen niet 
voorkomen. “Om kort te gaan, nanzi leeft bij ons een beetje buiten z’n natuurlijke kontekst, is 
verdwaald, zou men kunnen zeggen. En al is daarbij direkt de verklaring, dat ’t begrijpelijk is, 
omdat iedereen weet dat onze voorouders deze verhalen uit Afrika hebben meegenomen, […] 
het doet goed nanzi te zien, beter te horen, thuiskomen in z’n harmonische omgeving. Men 
komt daarbij namelijk zelf ook thuis.” 

Twee dingen vielen Frank Martinus Arion op bij de spinverhalen in Afrika. Ze maken 
op een harmonische wijze deel uit van de gemeenschap, omdat ze vaak zijn uitgedacht “ter 
verklaring van het een of ander in die omgeving, zoals het verhaal van de geit en het schaap”. 
En verder valt het hem op dat er geen voorkeur is voor de verhalen waarin Nanzi een glansrol 
speelt boven die waarin hij het onderspit delft: “Ik heb de indruk, dat men beide types met 
evenveel gemak en ook plezier vertelt.” Het gaat er meer om “om met behulp van nanzi, een 
deugd of ondeugd te typeren. Nanzi’s rol wordt op die manier dus meer algemeen 
symbolisch.” 

De motivatie voor zijn reis naar Afrika die hij in de vorige aflevering gaf, blijkt er in 
de praktijk van dit reisverhaal op neer te komen, dat hij op zoek gaat naar overeenkomsten die 
voortkomen uit de gemeenschappelijke achtergrond. In deze aflevering betreft dit de 
gemeenschappelijke orale traditie. Opmerkelijk is dat Frank Martinus Arion grote bezwaren 
heeft tegen de Antilliaanse versie van Nanzi. Hij vindt hem een grote egoïst ten koste van 
anderen, zelfs van familie en vrienden. Ook constateert hij verschillen tussen de verhalen op 
de Antillen en in Afrika. In Afrika zijn ze natuurlijk, in die zin dat ze de eigen omgeving 
weerspiegelen, terwijl dat op de Antillen niet zo is. In Afrika beleeft men evenveel lol aan een 



 248

verhaal waarin Nanzi het onderspit delft, terwijl die er op de Antillen nauwelijks zijn.190 

Tenslotte functioneren de verhalen anders. In Afrika geven ze vaak een verklaring voor de 
werkelijkheid, terwijl dat op de Antillen niet gebeurt. 

‘Nanzi op de lunch’ is waarschijnlijk de derde aflevering in de serie Afrikaanse 
notities. Frank Martinus Arion begint met de constatering dat de Nanziverhalen een van de 
weinige bindingen zijn die Antillianen nog met Afrika hebben. Maar men gaat uit van de 
veronderstelling “dat de dingen die we uit Afrika zo’n driehonderd jaar geleden hebben 
meegenomen, nu zoetjesaan wel uitgestorven zullen zijn.” Daarom informeerde hij niet direct 
bij zijn aankomst in Afrika of mensen die verhalen nog kennen. Ook hadden zijn Afrikaanse 
kennissen in Nederland het er nooit over gehad. Hij kwam via een omweg Nanzi toch tegen. 
Hij werd uitgenodigd voor een lunch bij mensen in Kumasi waar hij de groeten van een verse 
vriend in Accra bracht. Hij gaat samen met Kuako en Oesi inkopen doen op de markt. De 
vader van Kuako is leider van een van de vele christelijke broederschappen die Ghana rijk is, 
maar heeft toch ook twee vrouwen. Kuako aanvaardt dit feit zonder problemen. Van Frank 
Martinus Arion hoeft hij er ook geen problemen mee te hebben, want deze gespletenheid is 
een zeer Afrikaans verschijnsel: “De mensen doen hier immers de dingen zoals ze daar zin in 
hebben, behalve als ze mohamedaans [sic] zijn, want dan houden ze zich strenger aan de 
regels.” 

Wel besluit hij Oesi een beetje te gaan plagen. Oesi is bezig zich tot de islam te 
bekeren. Daarom begint Frank Martinus Arion te zeggen dat hij het makkelijker zal hebben 
met vrouwen. Daarna begint hij over de gelijkheid van man en vrouw: “je kunt je toch ook 
voorstellen, dat vrouwen van dezelfde sociale vrijheid zouden willen genieten, die wij 
mannen nu hebben? Nou, neen, dat kan hij zich niet zo goed voorstellen.” 

En hier ontbreekt een pagina, waarin zo blijkt uit het vervolg verder gediscussieerd 
wordt over vrouwenemancipatie en ook geluncht wordt en een Nanzi-verhaal wordt verteld. 
Het is een variant van het verhaal Nanzi met de teerpop. Nanzi ensceneert zijn eigen dood en 
laat zich begraven met kookgerei, zoals de gewoonte was. Elke nacht pikt hij de 
voortbrengselen van de boerderij, kookt ze en eet ze op. De boerderij gaat achteruit en Heer 
Haas geeft de raad een pop besmeerd met gom van de rubberboom op de akker te plaatsen. 
Frank Martinus Arion maakt de vergelijking met de Antilliaanse versie: “Maar wat mij altijd 
zo onecht aandoet in óns verhaal, is dat de pop die gemaakt wordt om Nanzi te vangen van 
teer is. De harmonie is groter in het Afrikaanse verhaal, als we bedenken, dat rubberbomen 
daar volop voorkomen.”191 

De bijdrage eindigt met indirect terug te komen op de discussie over 
vrouwenemancipatie, die we dus niet kennen. Frank Martinus Arion gaat een vrouw helpen 
met het fijnstampen van de fufu, maar de dame besluit na een tijdje het toch maar weer zelf te 
doen, omdat hij er geen kaas van had gegeten. “Ja zei Oesi daarna tevreden, dat leer je niet zo 
gemakkelijk. Het is typisch vrouwenwerk. Misschien dacht ik bij mijzelf, maar het is in ieder 
geval ook erg hard werk.” 

Net als in de vorige bijdrage vergelijkt Frank Martinus Arion orale literatuur uit Afrika 
met die van de Antillen en ook nu weer is de conclusie dat de verhalen in Afrika meer 
aansluiten op de realiteit daar. Verder klinkt er weer kritiek op een Afrikaanse situatie. Nu 

                                                 
190 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de verhalen in het Caribisch gebied vooral functioneren als 
verhalen waarin slaven, de underdog dus, zich verkneukelen in het feit dat de zwakke de sterkere te slim af is. 
Frank Martinus Arion gaat in zijn bijdrage wel in op de manier waarop de verhalen in Afrika functioneren, maar 
niet op de manier waarop dat op de Antillen gebeurt. Ook Baart [1991: 26] wijst op deze functie van de Nanzi-
verhalen: “Dat men in de Cuentanan di Nanzi een weerspiegeling vindt van het verzet tegen de elite en  soms 
ook ridiculisering van de Europeaan valt […] niet te verwonderen.” 
191 Kennelijk heeft Frank Martinus Arion er niet aan gedacht dat de teerpop juist wel een Caribische aanpassing 
variant zou kunnen zijn, ontstaan door de teermeren die er zijn, bijvoorbeeld Pitch Lake op Trinidad, dat taai 
vloeibaar asfalt bevat. 
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betreft dit de positie van de vrouw die niet dezelfde sociale vrijheid heeft als de man en die 
ook nog eens zwaar werk moet doen. 

Het verhaal ‘Nummertjes’ gaat over de loterij in Ghana. De Afrikaan is “te symbolisch 
en godsdienstig […] ingesteld, om aan te nemen dat de wekelijkse uitkomsten van zijn loterij, 
louter en alleen door toevallige factoren wordt bepaald.” Frank Martinus Arion voegt eraan 
toe dat dit op Curaçao ook zo is, daar haalt men er het “dromenvoorspellen” bij. Maar de 
getallensymboliek in Ghana is veel sterker. No. 3 is in het traditionele Ghanese leven een 
heilig nummer: “Het stelt het hoogste wezen voor als schepper van de hemel, aarde en 
onderwereld. […] Is het niet treffend, dat dit alles lijkt op wat de katholieken, de Heilige 
Drievuldigheid noemen? Ja, er zijn méér elementen in het afrikaanse godsdienstig leven, die 
aan Joods-Christelijke zaken doen denken. Wat niet zo verwonderlijk hoeft te zijn overigens, 
omdat die godsdiensten alle eigenlijk in Afrika hun oorsprong hebben gehad.” 

De nummertjes hebben een groep van tussenhandelaren doen ontstaan die Frank 
Martinus Arion de hogepriesters van deze nummertjes noemt. Ze staan midden op straat met 
een lessenaar en een groot bord waarop ze nummers naast en onder elkaar in verschillende 
combinaties zetten. “Zij pretenderen de kopers van nummers de combinatie voor de nieuwe 
trekking te kunnen voorspellen.” De eerste drie nummers geeft hij cadeau. “Over de twee 
andere getallen die hij niet dan schriftelijk en voor drie dollar geeft, doet hij erg 
geheimzinnig.” 

Frank Martinus Arion sluit de bijdrage af met het verhaal over een man die 100 dollar 
had ingezet, zijn hele maandloon, en niets won, terwijl de voorspeller met een andere 
combinatie 1000 dollar had gewonnen. De man klaagde hem aan en de overheid sloot zijn 
zaakje. Toen Frank Martinus Arion de voorspeller op de markt tegenkwam, vroeg hij 
zoetsappig waarom zijn zaakje vandaag gesloten was. “Och, zei hij onverstoord, er is een 
feest in mijn dorp. En een man kan tenslotte toch niet altijd werken, nietwaar? Ik kende het 
volgende afrikaanse spreekwoord nog niet, anders had ik misschien wel tegen hem gezegd: Je 
behaalt met leugens 99 keer een voordeel, de 100ste keer kom je in moeilijkheden. Maar let u 
ondertussen wèl op de trieste symboliek in dit verhaal. De arme man betaalde 10 dollar voor 
zijn voorspelling, zette 100 dollar in en won niets, dat is dus het getal 0, en de voorspeller 
won 1000. Zit hier misschien iets achter?” 

Ook in deze aflevering gaat Frank Martinus Arion in op een verschijnsel dat zowel op 
de Antillen als in Afrika voorkomt: het nummertjes kopen. De overeenkomst is dat men er 
heilig in gelooft dat de uitkomst van de loterij geen louter toeval is, maar in zekere zin te 
voorspellen is. Op de Antillen door dromen uit te leggen en op andere manieren waar Frank 
Martinus Arion niet over rept, zoals via de data van verjaardagen. In Afrika via de 
hogepriesters van de nummertjes die officieel geregistreerd zijn en van wie de vergunning, 
zoals blijkt, ook kan worden ingetrokken. Uit alles wat Frank Martinus Arion erover zegt, 
blijkt dat hij er geen snars van gelooft, zodat er geen twijfel mogelijk is dat het slot van de 
bijdrage ironisch is bedoeld. In de bijdrage klinkt ook irritatie door over het bedrog dat in feite 
wordt gepleegd door de hogepriesters. Op de Antillen is winst of verlies een kwestie van de 
loterijorganisator en de deelnemer en verder niemand. In Afrika is er een derde partij die altijd 
verdient: de hogepriesters van de nummertjes. De manier waarop zij geld uit de zakken van de 
mensen kloppen, spreekt Frank Martinus Arion duidelijk niet aan.  

Een pluspunt komt ook voor: Afrika als bakermat van religies. Frank Martinus Arion 
stelt dat het joden- en christendom “eigenlijk in Afrika hun oorsprong hebben gehad.” Hij 
blijkt hiermee een aanhanger te zijn van het idee dat het jodendom eigenlijk ontstond toen de 
joden slaven waren in Egypte. Ze werden door Mozes uit de slavernij gevoerd, waarna Jaweh 
op de berg Sinaï aan Mozes de Thora openbaarde, de vijf boeken van Mozes. Aangezien het 
chistendom uit het jodendom ontstond, is deze religie eigenlijk ook in Egypte ontstaan, zo is 
de redenatie. De joden zelf noemen Abraham de eerste jood is.  
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In de bijdrage ‘Ghanese Symboliek’ stelt Frank Martinus Arion dat in Ghana aan 
“allerlei zaken en voorstellingen een wijdere betekenis wordt gegeven. Een heel stuk 
traditionele wijsheid en filosofie is vervat in de verschillende symbolen die in Ghana gebruikt 
worden.” Hij noemt onder andere patronen van stoffen, de motieven op stoelen en de staf van 
de linguïst. De symbolen “zijn zo talrijk, bestrijken zo veel facetten van het leven, dat men 
kan zeggen, dat zij overeenkomen met het geschreven geheugen, d.w.z. boeken en 
bibliotheken, waarin de westerse volken de kennis omtrent hun verleden en leefwijze 
bewaren.” 

Uitvoeriger gaat Frank Martinus Arion in op de staf van de linguïst. Een linguïst is de 
adviseur van het hoofd en hij geeft de woorden van het hoofd door, waardoor wordt vermeden 
dat een hoofd te vlug spreekt als hij anderen te woord staat of dat hij boos wordt. Bovenop 
zijn staf is een figuurtje in bladgoud. “Dit figuurtje kan een spreekwoord voorstellen; het kan 
de capaciteiten van een bepaald hoofd uitbeelden of een historisch moment in het leven van 
het land.” Hij geeft enkele voorbeelden, waaronder die van een figuur met drie hoofden, wat 
betekent: “De god van de wijsheid zegt: Een hoofd alleen kan niet beraadslagen. De betekenis 
is duidelijk. Zoiets van: bezint eer gij begint, of nog moderner: Er moet inspraak zijn.” Hij 
eindigt zijn reeks voorbeelden met de voorstelling van een kraaiende haan met een kip naast 
zich. “De Afrikaan zegt hierbij: De kip weet ook dat de dag aanbreekt, maar laat het 
aankondigen ervan rustig aan de haan over. Misschien betreft het hier het inzicht, dat hoewel 
het er vaak naar uitziet dat de man de leiding heeft, de vrouw achter de schermen in 
werkelijkheid de baas is.” 

Na een uitweiding over symboliek op zitbanken rondt Frank Martinus Arion af. “ 
Zoals ik al zei: Het hele afrikaanse leven is vol gecondenseerde wijsheid. […] Voor 
Westindiërs, in oorsprong voor een groot deel Afrikanen, is dit alles misschien best voor te 
stellen. Denk maar aan de Calypso’s van de engelse Caribische eilanden, die vaak erg 
symbolisch zijn, de tumba’s en bandera’s van Curaçao. Het beste voorbeeld levert natuurlijk 
Suriname, met ook symboliek van zitbanken, pagaaien, hoofddoeken en met zijn rijke schat 
aan gezegdes: Odo’s.” 

Ook in deze bijdrage behandelt Frank Martinus Arion een overeenkomst tussen Afrika 
en het Caribisch gebied. Hij wijst op het belang van de symboliek die vol gecondenseerde 
wijsheid zit. Vooral in Suriname is dat ook het geval. Hij plaatst de symboliek ook in het 
kader van de herwaardering van Afrika door te stellen dat de symboliek te vergelijken is met 
het “geschreven geheugen, d.w.z. boeken en bibliotheken, waarin de westerse volken de 
kennis omtrent hun verleden en leefwijze bewaren.”  

In ‘Customary rites’ begint Frank Martinus Arion met de stelling dat elke handeling in 
Afrika wel omkleed is met een of andere vorm, een ceremonie. Sommige ceremonies wekken 
de indruk dat ze alleen maar dienen om de bezoeker voor de gek te houden, “of om hem op 
een slimme manier geld af te troggelen.” Dat is het geval als de Afrikaan geld vraagt als men 
een foto van hem wil maken. Frank Martinus Arion had er in het Surinaamse binnenland al 
mee te maken gehad en had zich voorgenomen zoveel mogelijk voor niks te fotograferen. 
“Niet omdat ik niet geneigd ben voor genoten goederen en diensten te betalen, maar omdat 
betalen tegelijk ook betekent dat je een vreemdeling bent. Wat later juist is gebleken. Als je 
namelijk bevriend bent geraakt met Afrikanen, zijn ze zo gul met het zich laten fotograferen, 
dat je soms geen rollen genoeg hebt.” 

In Accra zaten twee man voor een winkel van wie de ene een linguïst was, wat Frank 
Martinus Arion aan zijn staf met olifant zag. Hij begon een praatje met hen en zei onder meer 
dat hijzelf ook een linguïst was omdat hij zich ook bezig hield met het bestuderen van talen. 
Het bleek dat ze uit het plaatsje Osu kwamen, vier kilometer van Accra. Het gesprek liep vlot, 
maar als hij voorstelt een foto te maken, vragen ze hem wat hij ervoor wil betalen voor 
customary rites. Zij vragen een bedrag ter waarde van ongeveer twee Amerikaanse dollars.  
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Frank Martinus Arion had het gevoel dat hij flink in de maling werd genomen. “Maar wat mij 
vooral hinderde was het feit, dat hij na ons aangenaam gesprek niet onmiddellijk had gezegd: 
maar natuurlijk. Je bent gekleurd als wij. Eigenlijk een Afrikaan die weer thuiskomt, een 
verloren zoon. Ja, ga je gang, maak maar foto’s. Maak maar zoveel foto’s als je zelf wilt. Niks 
daarvan: customary rites. Ik had op dat moment de indruk, dat ik op dezelfde manier als een 
willekeurige blanke of chinees werd behandeld, al heb ik achteraf reden te vermoeden, dat het 
juist andersom is. Juist het feit, dat ik voor hem als Afrikaan kon doorgaan, maakte dat hij zo 
stijf aan z’n ceremonie kon vasthouden.” 

Afdingen lukt niet. Dan volgt een gesprek waarin Frank Martinus Arion zegt dat hij 
een verloren zoon is die ze eigenlijk van alles zouden moeten geven. “Volgens mij […] heb ik 
zelfs recht op een stukje grond hier als ik dat wil, want ik ben tenslotte oorspronkelijk van dit 
land afkomstig.” Hij krijgt als antwoord dat hij misschien wel gelijk heeft, maar dat het ook 
de plicht van de zoon is om voor z’n vader te zorgen, zeker als hij oud is. “Ik voelde nu de 
hele traditie van Afrikaanse ouderverering op me afkomen en dacht, straks wordt het vier 
dollar in plaats van twee, als ik niet oppas.”  

Na het nemen van de foto zegt de linguïst dat hij met het hoofd over het stukje grond 
zou spreken, omdat dat wel zinvol was. Ze wisselen adressen uit en hij belooft een foto op te 
sturen. “Moeilijker lijkt het mij het door mij zelf uitgelokte aanbod om in Osu te gaan wonen 
te accepteren. Zeker niet als ik onder de jurisdictie van allerlei tradities zou moeten komen. 
Immers, ik heb de indruk dat die tradities, hoewel ze soms mooi, soms aangenaam, vaak 
hinderlijk zijn, alles bij elkaar toch alleen maar deel uitmaken van een diepgefundeerd 
feodalistisch systeem, dat Afrika voor een deel nog tegenwerkt in haar vooruitgang.” 

Het gebruik geld te vragen voor het nemen van een foto komt voor in Afrika en 
Suriname. Dat gebeurt alleen tegenover vreemdelingen. Maar Frank Martinus Arion wil in 
Afrika niet worden behandeld als vreemdeling, hij voelt zich een kind uit de Afrikaanse 
diaspora, een verloren zoon, die feestelijk moet worden begroet. Als dit niet gebeurt, is hij 
teleurgesteld en probeert hij zijn teleurstelling wel weg te werken met de overweging dat de 
linguïst juist op zijn strepen bleef staan, omdat hij hem wel als Afrikaan ziet, maar erg 
overtuigend is dit niet. Hij wist niet dat een zoon voor zijn vader moest zorgen, dus dat hij 
ook zonder foto te nemen, geld zou moeten geven. En passant geeft hij er ook blijk van dat hij 
het vragen om geld voor een foto, geldklopperij vindt. 

Fundamenteler is de kritiek die aan het eind klinkt. Hij schrikt van het idee in Afrika te 
gaan wonen omdat hij dan te maken krijgt met zaken die hem niet bevallen, omdat ze het 
continent niet verder brengen door de feodale tradities die niet uit te roeien zijn. Na alle goeds 
dat hij in de afleveringen over Afrika naar voren heeft gebracht, en de milde kritiek die hij 
uitte, is dit een hard negatief oordeel. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit 
dat een droom van hem wordt afgepakt: namelijk dat hij een zoon zou zijn van Afrika. 

‘Afrikaanse talen’ begint met de constatering dat gestudeerde, progressieve en 
nationalistische Afrikanen het “een teken van vooruitgang voor hun land [achten] dat men er 
een Europese taal spreekt”. Nationalisten zien ook de grote hoeveelheid talen in hun land als 
een van de belemmeringen voor de ontplooiing. De gedachte dat taaleenheid een teken van 
vooruitgang is, blijkt ook uit de poging van “een zekere meneer K.A. Kumi Attobrah […] uit 
alle Afrikaanse talen één nieuwe taal te scheppen, die hij Afrihili heeft genoemd.” 

Frank Martinus Arion stelt dat het niet waar is dat je overal met Frans of Engels 
terecht kunt, zoals gestudeerde Afrikanen beweren. Gewone mensen spreken de officiële taal 
niet, “of zo gebrekkig dat ze zich er voor schamen er lang een gebrekkige conversatie in te 
houden. Het is dus zoiets als wat met Suriname en de Nederlandse Antillen het geval is: 
Nederlands is er de officiële taal, maar als een gewone man terecht staat, moet er toch meestal 
een tolk aan te pas komen, omdat anders een goede communicatie niet verzekerd is.” 



 252

Tijdens de kolonisatie is het Engels niet werkelijk de taal van iedereen geworden. 
Volgens Frank Martinus Arion is het een kwestie van identiteit. “De Afrikaan voelt zich meer 
thuis in een van de Afrikaanse talen die hij spreekt dan in een van de Europese talen, die voor 
hem totnogtoe in ieder geval, vreemde elementen blijven.” Hij voelt zich in die vreemde taal 
onwennig en gefrustreerd, ook omdat hij dan binnen de sfeer van de Europese cultuur belandt. 
Zo ontstaan remmingen die op het onderwijs een nadelige invloed hebben. Antillianen weten 
daarvan mee te praten. 

Wie met zo’n achtergrond toch de Europese taal moet spreken, ontwikkelt een 
spontaan verweer: hij gaat die taal naar zijn eigen aard spreken: klanken adapteren, evenals de 
grammatica en het idioom. Frank Martinus Arion geeft hiervan Antilliaanse voorbeelden, 
zoals dat het Papiaments in de derde persoon enkelvoud geen onderscheid maakt naar 
geslacht, zodat het verschil tussen hij en zij wegvalt. Hij verwijst ook naar het proefschrift van 
Jules de Palm dat veel voorbeelden bevat hoe dat gebeurt met het Nederlands op Curaçao. Op 
net zo’n manier ontstaat er nu een Ivoorkust Frans en een Ghanees Engels en zo is al het 
Surinaams Nederlands ontstaan. De overeenkomsten die er zijn tussen taalverschijnselen in 
het Caribisch gebeid en de veranderingen die in Afrika plaats vinden bij het Engels en Frans 
vindt Frank Martinus Arion niet vreemd “als we bedenken, dat de Westindische creoolse 
talen, op basis van Westafrikaanse talen ontstaan zijn. […] Het ongewone Frans of Engels dat 
ik dus aan het Afrikaans weet, kwam me eigenlijk bekend voor.” Dat brengt hem op de 
gedachte dat de Afrikaanse talen niet zo vreselijk moeilijk zouden zijn voor hem en inmiddels 
krijgt hij les van zijn vrienden. 

Interessant is de constatering van Frank Martinus Arion dat de gestudeerde Afrikanen 
hun eigen talen doodzwijgen en doen alsof iedereen op Engels en Frans is overgeschakeld. 
Ook dit is een overeenkomst met sommige landen en eilanden in het Caribisch gebied, al zegt 
hij dit niet, waarschijnlijk omdat de situatie op de Nederlandse Antillen toch anders was. 
Belangrijker is dat hij hier ontdekt dat er overeenkomsten zijn in taalverschijnselen tussen 
West-Afrika en het Caribisch gebied en dat hij begonnen is zich hierin te verdiepen. 
 
MOTIEVEN UIT DE EERSTE SERIE WERELDOMROEPBIJDRAGEN IN HET 

VERDERE OEUVRE  

 
Inburgering 

Het hoofdmotief in vier van de zes vroege bijdragen van Frank Martinus bleek de 
inburgering in Nederland te zijn. Daarin was een verschuiving van standpunt te zien. Eerst 
stelde hij een complete inburgering voor als iets begerenswaardigs. De Antilliaanse student 
moest zich vooral onderdompelen in de West-Europese cultuur en zich de geestelijke 
rijkdommen daarvan eigen maken. Vervolgens is het standpunt dat de inburgering nooit 
helemaal lukt, maar dat men die toch moet nastreven. Dit wordt later genuanceerd tot: men 
moet zelf keuzes maken in wat men wel en wat men niet overneemt. En tenslotte is het 
standpunt dat men moet beseffen dat het leven bestaat uit de wisseling van zijn en anders zijn. 
Wie dat beseft is misschien nergens helemaal thuis, maar is ook nergens helemaal 
vreemdeling. 

De inburgering in Nederland komt in het verdere oeuvre van Frank Martinus Arion 
niet als zodanig voor. Het verhaal ‘Sambal en haring’ uit De eeuwige hond lijkt even een 
element van inburgering te hebben als de Antilliaanse ik-figuur begint te vertellen dat hij van 
haring houdt.192 Verderop in het verhaal vertelt hij dat hij door een groep Indische jongens, is 

                                                 
192 Frank Martinus Arion vertelt in Intimiteiten van het schrijven dat het verhaal een bewerking is van twee 
verhalen die stammen uit dezelfde tijd als de Wereldomroepverhalen: “Ik ga uit van een paar met de hand 
geschreven velletjes uit een schrift, uit september 1956, toen ik pas in Nederland was, die ik had willen 
uitwerken tot een zeer kort verhaal over mijn eerste kennismaking met het eten van haring.” [Martinus Arion 
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uitgedaagd zijn eerste haring te eten, want zij deden “hun best ons West-Indiërs ons te doen 
aanpassen aan Hollandse gewoontes. Hollandse tafelmanieren, Hollandse kleedmanieren, 
trouwmanieren.” (64) Hij doet een poging maar hij kan hem niet door zijn keel krijgen en 
gooit hem in het water. Jaren later, als de Indische meisjes uit Nederland weg zijn, is hij toch 
haring gaan eten, uit heimwee naar hen. Het eten van haring wordt dus niet voorgesteld als 
een teken van inburgering, maar als gevolg van een weddenschap met een andere tropische 
groep in het koude Nederland. 

Een onderdeel van de inburgering bleek de hartelijke bejegening door de Nederlanders 
te zijn. In Stemmen uit Afrika duidt Frank Martinus Arion op de ontvangst van zwarten in 
Europese en Amerikaanse steden. Voor een interpretatie van lied XI waarin dit gebeurt, is het 
nodig de context van het geheel te schetsen. De cyclus is een lyrische verbeelding van een 
tocht met toeristen naar het hart van Afrika en terug onder leiding van een zwarte gids, de 
dichter zelf. Herhaaldelijk verwijst de gids naar de geïdealiseerde oorspronkelijke toestand 
van het Afrika van vóór de komst van de blanken. Enkele kenmerken hiervan zijn: de neger 
beminde de eenzaamheid (vers XI), hij begeerde niets anders dan wat hij al had (vers VIII), 
hij mint belangeloos (vers XIX), hij is een oermens: naïef, kinderlijk, argeloos en 
schaamteloos (vers XX), hij zaait geen twist (vers XXIII).  

Aan deze ideale toestand komt in vers IX een eind door de komst van de blanken en de 
slavenhandel: 
 
toen kwamen met lawaai  
en ogen wilder dan 
gorilla’s ogen, anderen. 
 
en graaiden en handen  
ontvoerden mensen en planten 
naar veel witter wouden. 
naar hel-verlichte steden. 
 
maar de witte steden zijn 
voor de negerman te hél.  
 

Nu zijn de negers mak geslagen en ze moeten het werk doen waar anderen van 
profiteren (vers III), de jagers van vroeger worden nu zelf gejaagd (vers VI) ze zijn nederlaag-
gedoemd (vers X) en ze hebben de uitnodiging voor het feestmaal in de hemel verloren (vers 
XV).  

In het begin van de tocht is de gids nog meegaand met de blanke toeristen. Zo zegt hij 
in vers IV dat Cham is vervloekt omdat hij Noachs naaktheid bespotte. In vers XLII zegt de 
gids dat dit van hem een leugen was, “maar ’n leugen enkel/ voor uw zielerust.” Tegen deze 
achtergrond moet lied XI worden gelezen. Hierin stellen de toeristen dat de neger geen vijand 
heeft, waarop de gids reageert: 
 
gij vangt mijn hart in groot gelijk: 
waarom dit immer strijden, als geen 
hem ooit wat heeft misdaan? 
 
is niet iedereen zijn vriend, 
streelt niet iedereen de kralen 
                                                                                                                                                         
2009: 130]. Ik acht het niet uitgesloten dat deze twee verhalen ook door de Wereldomroep zijn uitgezonden. Het 
archief is immers niet compleet. Frank Martinus kon mij hierover geen uitsluitsel geven. Hij wist het niet meer. 
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van zijn stil-eenvoudig hart? 
 
vindt hij niet in elke straat 
een open deur in het witte woud; 
en verwenning soms – zoals men 
eenzaam dwalende dieren verwent, 
en wollige katten in medelijden 
op de schoot van oude vrouwen?- 
 
heeft hij niet alles in het 
witte woud, een bed, en brood 
en doffe medelijden …. zolang 
hij negerman zijn anders-zijn, 
zijn neger-zijn gedenkt? 
 

Uit de context van de gedichtencyclus blijkt dat het ironisch is bedoeld, dat de neger in 
het westen een open deur vindt, wordt verwend en de eerste levensbehoeften heeft. Het vers 
geeft dit ook zelf aan door te stellen dat het hetzelfde is als het medelijden voor een dwalend 
dier. Het is een neerbuigende gastvrijheid waaraan iets ontbreekt, zo maakt het volgende vers 
duidelijk dat begint met het redengevende want: “Want Pilatus is nog net op tijd/ gestorven, 
en sinds zijn dood/ heeft hier op aarde niemand schuld”. Het vers drukt uit dat de blanke zich 
aan het slavernijverleden niet meer schuldig voelt.  

Van de hartelijkheid waarmee de Nederlanders Frank Martinus in de 
Wereldomroepverhalen bejegende, is niets meer over. Het slavernijverleden overschaduwt 
alles en als er sprake is van gastvrijheid is dat een neerbuigende gastvrijheid. Dit nieuwe 
standpunt is des te opmerkelijker, omdat de verzen geschreven zijn in dezelfde tijd dat hij de 
Wereldomroepverhalen schreef. Nu was daarin wel een verschuiving te zien, maar het was 
een verschuiving binnen het motief van inburgering. Hier is de feitelijke inburgering en het 
gevoel geheel of gedeeltelijk je draai te hebben gevonden, helemaal verdwenen om plaats te 
maken voor een indirecte aanklacht dat de blanke zich niet schuldig voelt en de gastvrijheid 
niet oprecht is. 

In Intimiteiten van het schrijven komt een ander aspect van het inburgeringsproces 
voor: de beheersing van het Nederlands. Frank Martinus Arion schrijft er: “Ik had vier jaar, 
vier grote, lange jaren besteed aan de regels voor het gebruik van de sterke en zwakke vormen 
van de persoonlijke voornaamwoorden in het Nederlands: ‘k en ík; jij en je; hij en ie; zij en ze 
en, vooral, wij en we. Zogenaamd voor mijn doctoraalscriptie. In werkelijkheid omdat ik 
zonder die regel, die ik in geen enkel boekje, van Kiliaan tot heden, kon tegenkomen, niet met 
gezag in het Nederlands zou kunnen schrijven. Dit is namelijk een regel die de 
moedertaalsprekers van het Nederlands, de autochtonen dus, wel kennen, maar de 
buitenlanders als ik niet. Zij kunnen deze alleen langs de weg van bittere studie en veldwerk 
verwerven.” (45) Eigenlijk is zijn doel niet goed in te burgeren, maar een schrijver te worden 
die met gezag in het Nederlands kan schrijven. Zowel bij de haring als bij de taalinburgering 
gaat het om elementen die normaal gesproken onderdeel uitmaken van het 
inburgeringsproces. Frank Martinus Arion doet dit hier nadrukkelijk niet en plaatst de zaken 
in een heel ander perspectief. Dit standpunt uit 2001 (‘Sambal en haring’) en 2003 (de 
beheersing van het Nederlands) staat mijlenver weg van het standpunt dat hij oorspronkelijk 
innam in zijn eerste Wereldomroepbijdragen, alsof de lezer vooral niet moet denken dat hij 
ooit moeite deed om zich aan Nederland aan te passen. 
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De Nederlanders en Nederland 

In de Wereldomroepverhalen van Frank Martinus Arion was sprake van een 
verschuiving in het oordeel over de Nederlanders en Nederland. Eerst is er alleen maar lof. De 
Nederlanders ontvangen je met open armen, zijn hartelijk en gastvrij. Dit wordt genuanceerd 
tot: ze zijn uiteindelijk gastvrij, maar kijken eerst de kat uit de boom. Ook stelt Frank 
Martinus dat Nederlanders opkijken naar wat van buiten Nederland komt.  

Afscheid van de koningin is de roman waarin Nederland en Afrika het nadrukkelijkste 
voorkomen. De houding tegenover Nederland is er radicaal anders dan in de eerste 
Wereldomroepbijdragen. De hoofdfiguur Sesa Lopes zegt: “Ik spreek tegenwoordig op een 
heel opzettelijke manier weinig goeds van Nederland”. (67) In het hele hoofdstuk ‘The Batlle 
of Holland” doet de hoofdfiguur alle mogelijke moeite om het positieve beeld te ondergraven 
dat professor Dadson, een zwarte Amerikaan, van Nederland heeft. Er wordt gediscrimineerd: 
“Blanken hebben nu eenmaal de ziekte van de kleur.” (105) Nederland is niet rustig, want er 
zijn veel kabinetscrisissen (110), het is politiek hopeloos verdeeld (111). Van tolerantie is 
geen sprake, want Sesa Lopes vergelijkt Nederlanders met dieren: “Dieren bij een drinkplaats, 
bedoel ik. Ze zouden elkaar het liefst zo snel mogelijk willen opeten. Dat is die intolerantie.” 
(112) 

In het begin van het volgende hoofdstuk is er een hele uitweiding over 
ontwikkelingshulp. Nederlanders denken dat ze voortdurend geld in kreperende landen 
pompen: “Zoveel van onze dure belastingcentjes, zeggen ze in het hollelandje. O, als het om 
belastingcentjes gaat, daalt hun tolerantie, hun kritische grens, sneller dan de hoogtemeter van 
een landend vliegtuig. Dan zijn ze er, ondanks hun domineetjes, meteen bij. En toch. Daar heb 
ik nou weer zoiets waardoor die Nederlanders hun image zo hoog houden. Ze geven namelijk 
de meeste ontwikkelingshulp van alle europese landen, van de hele wereld zelfs. Zoiets van 
1% van hun nationaal inkomen, en daar is zelfs sprake van dat dat meer wordt. Nou, is dat 
niet mooi?! Neen, het is helemaal niet mooi!” (129) Hij noemt een aantal redenen waarom dit 
helemaal niet mooi is: het is per persoon per jaar tweehonderd gulden, meer dan het 
jaarinkomen van vele Afrikanen, het zijn vaak leningen die met rente terugbetaald moeten 
worden en men koopt er het recht mee grondstoffen te halen die niet meer in de landen zelf 
worden verwerkt, terwijl deze het eindproduct weer duur moeten inkopen uit Europa. 

Hier blijkt wel heel duidelijk dat Sesa Lopes met opzet weinig goeds over Nederland 
zegt. Hoewel Nederland van alle landen ter wereld het hoogste percentage aan 
ontwikkelingshulp geeft, veegt hij alleen dit land de mantel uit.  

Het beeld over de Nederlander wordt wel genuanceerd door wat Sesa Lopes zegt over 
de lagere klassen, “het onderliggende Nederland: van daklozen, slechtbehuisden, werklozen, 
normale mensen, ploeteraars als overal op de aarde; en vooral, het Nederland van de 
domgehoudenen, die zo onder godsdienstige en andere mythes bedolven zijn dat ze denken 
dat ze democratie hebben omdat ze naar alle kranten ingezonden stukken kunnen sturen, die 
hoogst zelden gepubliceerd worden”. (115/116) Grote uitzondering op het negatieve beeld 
van Nederlanders is mevrouw Prior, die als betrekkelijk eenvoudige vrouw in Afrika 
projecten opzette en er zelfs toe kwam activiste te worden en president Wawili met een 
bomaanslag te doden. Ook haar familie is eenvoudig, en die steunt haar: “We staan volledig 
achter tante Nel. Al begrijpen we het nog niet zo goed allemaal.” (338) 

De gastvrijheid van Nederlanders die in de Wereldomroepverhalen ter sprake kwam, 
komt helemaal niet voor. Ook ontbreekt de notie dat Nederlanders opkijken tegen alles wat 
van buiten komt. Integendeel: mevrouw Prior constateert dat Nederlanders door hun koloniale 
mentaliteit een superieure houding vertonen. (234) Dit koloniale superioriteitsgevoel wordt 
vooral aangevallen in het hoofdstuk ‘The Battle of Holland’. Het is een poging om het 
positieve beeld dat Nederlanders over hun land verspreiden te ondergraven. In de ogen van de  
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Frank Martinus Arion zijn ze ten onrechte zelfgenoegzaam. Dat is men niet als men opkijkt 
tegen wat van buiten komt. 
 

Maatschappijkritiek 

Een motief uit de Wereldomroepbijdragen is de maatschappijkritiek. Frank Martinus 
stelde dat de drift naar het nieuwe en naar vrijheid die studenten hebben, daartoe leidt. Hij zou 
het een goede zaak vinden als die maatschappijkritiek blijft, als men is afgestudeerd. In zijn 
bijdragen uitte hij die zelf niet. Dat doet hij wel in zijn romans. De titel Afscheid van de 
koningin is symbolisch voor de afwijzing van Nederland, tenminste dat deel ervan dat aan de 
economische en politieke touwtjes trekt. Het heil moet komen van de bewustwording van de 
lagere klassen, die dom gehouden zijn. Frank Martinus Arion voldoet hiermee helemaal aan 
zijn wens dat na het afstuderen van een student iets van de maatschappijkritiek blijvend zou 
zijn; sterker nog: naar buiten toe uit hij die maatschappijkritiek pas ten volle in zijn romans, 
waarbij hem een soort van socialisme voor ogen staat, dat hij in Dubbelspel omschrijft als het 
coöperatieve socialisme. Ook in Afscheid van de koningin is een vorm van socialisme het 
ideaal, maar welke vorm dat zou moeten zijn, blijft duister.  
 

Buitensporige verering van het Europese 

Nog een motief uit de Wereldomroepverhalen is het (neo)koloniale schoolsysteem dat 
leidt tot een buitensporige verering voor alles wat uit Europa komt. In Afscheid van de 
koningin zijn de fraters het symbool van dit systeem. Het leidt tot wat Sesa Lopes noemt: “de 
meest verschrikkelijke ziekte van het kolonialisme: het geloof dat je niets bent, totdat je de 
blanke hebt mogen omhelzen of hij jou toestaat hem te tutoyeren. Of, om dichter bij huis te 
blijven: die antilliaanse gevolmachtigde minister in Den Haag. En deze was niet eens zwart – 
alleen hij was wel op dezelfde soort scholen geweest als ik – die een verschrikkelijke hekel 
had aan het Nederlandse klimaat, omdat hij een veel drinkende, vrolijke Arubaan was, die 
alleen maar in de tropen kon gedijen. Maar die zielepoot vond het ook zo’n eer iedereen, alle 
ministers bij hun voornamen te kunnen noemen […] dat hij maar niet kon besluiten weg te 
gaan.” (23) In dit voorbeeld heeft het schoolsysteem het zelfbeeld van de gekoloniseerde 
aangetast en hem ingeprent dat hij, blank of zwart, per definitie minder is dan de Europeaan. 

In het verlengde hiervan leert het koloniale schoolsysteem selectief om te gaan met 
historische gegevens, opdat Europeanen als superieure wezens worden gezien. Dat maakt het 
voorbeeld van de scheepsjongens van Bontekoe duidelijk. Sesa Lopes denkt aan de fraters: 
“Als die simpele zielen […] mij geleerd hadden dat die toffe jongens van Bontekoe het 
voortdurend in hun broek deden van angst als ze vreemde volken tegenkwamen – het staat er 
allemaal in van die angst maar de fraters leren je er prachtig overheen lezen omdat ze jou 
supermensen willen verkopen – dan had ik geweten dat een gewone barportier, die plotseling 
een lange […] Neger voor zich vindt […] op een moment dat Mohamed Ali zijn 
verschrikkelijke comeback aan het maken is, het zo’n beetje in zijn broek doet van angst.” 
(114)  
 

MOTIEVEN UIT AFRIKAANSE NOTITIES 

 
Overeenkomsten met Afrika 

In de serie Afrikaanse notities ging Frank Martinus Arion op zoek naar 
overeenkomsten tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. Hij vond die in de Nanzi-
verhalen, taalkundige verschijnselen, het magisch denken, de symboliek en in ceremonies. In 
Afscheid van de koningin krijgen de Nanzi-verhalen geen aandacht. Wel is dit het geval met 
ceremonies en symboliek. Zij komen ter sprake als Sesa Lopes een artikel leest, getiteld 
‘Mother Africa should be proud!’, waarin staat dat Afrika niet is overwonnen door wapens, 
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maar door verlies aan eenheid. (89) Sesa Lopes gelooft deze stelling meteen en veronderstelt 
in het verlengde hiervan dat er ook een eenheid moet zijn geweest tussen de diverse 
ceremonies. Het artikel hielp hem iets te verliezen “van het gevoel van vervreemding 
tegenover die talrijke ceremonies in de afrikaanse cultuur. Het is misschien geen ijdelheid 
alleen, zoals ik zo vaak heb gedacht: Die ceremoniën, die plechtigheden, vormen wellicht een 
groots samenhangend en daarom zinvol geheel, terwijl ze nu, omdat het weids verband 
verloren is geraakt, zo onbegrijpelijk en soms zelfs koddig aandoen. Zoals bijen, die hun 
koningin verloren hebben en daarom volkomen hulpeloos en richtingloos rondtollen, totdat ze 
weer een nieuwe koningin hebben gemaakt. Wacht Afrika dan op een nieuwe koningin […] 
die dit hele, op allerlei kunstmatige wijzen verbrokkelde continent inderdaad tot een sterk 
geheel kan samensmeden, dat het hoofd kan bieden aan andere blokken in de wereld, die het 
alleen maar trachten uit te buiten?” (90)   

Sesa Lopes springt hier van de ene naar de andere veronderstelling. De eerste is dat er 
een eenheid was in Afrika. Hij heeft het krantenartikel niet goed gelezen, want vlak voordat 
hij zijn conclusie trekt staat er: “Maar op den duur werden de kustbewoners toch 
onvoorzichtig. Zij gingen te veel steunen op de bescherming die de europese handelspartners 
met hun stevige forten en goede bewapening op de hele kust (van Senegal tot Angola) hun 
boden tegen hun vijanden dieper het land in.” (89) Die vijanden zijn Afrikanen in het 
binnenland. Van eenheid onder Afrikanen was dus geen sprake. Net zo min als dat die er in 
het heden van Sesa Lopes is. Maar de romantische behoefte van Sesa Lopes dat het ooit eens 
beter is geweest, is zo groot dat hij de eenheidsdroom zonder meer postuleert, ook al spreken 
de gelezen feiten hem tegen. De huidige politieke en economische werkelijkheid bevalt hem 
niet, zo blijkt uit het slot van het citaat: Afrika is verbrokkeld, niet sterk, verdeeld, is geen 
partij tegenover andere blokken en wordt hierdoor uitgebuit.  

Eenzelfde onvrede heeft Sesa Lopes over de ceremonies in het heden: ze zijn 
onbegrijpelijk en doen soms koddig aan. Eenzelfde mechanisme werkt dan aan het postuleren 
van een verleden waarin er wel zin en samenhang was. Welke ceremonies hij op het oog heeft 
en wat daarin zinloos en koddig is, blijft in deze passage in het ongewisse.  

Op andere plaatsen in Afscheid van de koningin zijn wel voorbeelden van ceremonies. 
In Afrikaanse notities noemde Frank Martinus Arion het betalen voor het nemen van een foto 
een “customary rite”. Geld werd overigens alleen gevraagd van vreemdelingen. In de roman 
komt het even ter sprake zonder toelichting. Op de vraag of Sesa Lopes niet bang is, dat hem 
iets overkomt in het onrustige Tamina, antwoordt hij: “Alleen om onbekende mensen te 
fotograferen. […] Omdat ik bang ben dat ze boos worden, terwijl ik ze bij voorbaat gelijk 
geef als ze dat doen. Je steelt iets van hen. Maar het móet natuurljk.” (176) Opvallend is dat 
Sesa Lopes het wel met de achterliggende gedachte eens is, dat je met het nemen van een foto 
wel iets steelt van iemand, maar kennelijk niet betaalt, anders zouden de mensen niet boos 
worden. Terwijl hij het op zijn onkostenrekening kan zetten, zoals hij dat ook doet met de 25 
dollar die hij het hoertje Gadisha geeft om zijn koffer in te pakken.  

Een andere ceremonie die voorkomt, is het plengen van drank op de grond ter wille 
van de voorouders. Het gebeurt op een zondagmiddag als Sesa Lopes op bezoek is bij een 
Afrikaanse priester. “We dronken een soort goede, sterke, inheems gestookte jenever waarvan 
helaas voortdurend grote hoeveelheden op de grond werden geplengd terwille van de 
voorouders.” (18) Hij krijgt de vraag wat hij vindt van het geloofsartikel van de katholieken 
dat Maria moeder en maagd is. Op zijn antwoord dat dit natuurlijk niet kan, wordt 
instemmend gereageerd en: “De eerste vrouw van de priester plengde uit twee flessen tegelijk 
jenever op de vloer, terwijl ze luidop de voorouders toesprak.” (19) Iedereen plengt “steeds, 
zij het ook maar het kleinste beetje, soms niet meer dan een gebaar, uit zijn glas voor de 
voorouders”. (20) 
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De priester beklaagt zich erover dat men op zijn godsdienst neerkijkt. “Zij denken dat 
de werken van de godheid zich in droefheid moeten voltrekken, Wíj weten beter. De godheid 
werkt in vreugde en plezier. Daarom spelen wij op onze trommen en dansen wij bij onze 
ceremonies.” (21) Hij vraagt Sesa Lopes zijn inzichten in Europa bekend te maken, zodat hij 
net als de christelijke geestelijken geholpen wordt. Hij wijst erop dat de katholieke president 
Wawili Europeanen laat komen om te prediken, die hij ook steunt, “terwijl wij alles alleen 
moeten doen. Wij hebben toch ook onze onkosten?!” (21) De priester neemt twee nieuwe 
flessen en plengt overal in het huis, waarop Sesa Lopes denkt dat hij Wawili toch niet kan 
adviseren “subsidie te geven voor zulke overvloedige morspartijen? Dat is toch allemaal 
onzin?!” (22) 

Sesa Lopes heeft een tweeslachtige houding tegenover de Afrikaanse ceremonies en 
godsdienst. Enerzijds vindt hij een geruststelling in het idee dat de ceremonies eens een 
samenhangend geheel moeten zijn geweest, weet hij dat de plengoffers voor de voorouders 
zijn en heeft hij begrip voor het idee dat er met het nemen van een foto iets van je wordt 
afgenomen. Anderzijds vindt hij de gebruiken in het heden zinloos en koddig, vooral omdat 
hij het zonde van de drank en het geld vindt. Met deze tweeslachtigheid laadt hij de 
verdenking op zich dat hij een ideaal verleden verbeeldt als excuus voor het 
onsamenhangende heden om zo Europese kritiek hierop bij voorbaat af te zwakken. Zo gezien 
is het een onderdeel van de poging Afrika op te waarderen, waarover later meer. 

In Afrikaanse notities vond Frank Martinus Arion voor het eerst taalkundige 
overeenkomsten tussen het Papiaments en Afrikaanse talen. In Afscheid van de koningin 
noemt Sesa Lopes in een tussenzinnetje nog zo’n gebied: de Comoren, “de franse kolonie van 
vier eilanden tussen Madagaskar en de kust van Afrika, die veel op de Antillen lijken: een 
eigen creoolse taal op basis van het Portugees, en weinig grondstoffen” (62) In zijn 
taalkundige studies gingen deze overeenkomsten een prominente rol spelen. Ze werden het 
onderwerp van zijn proefschrift The Kiss of a Slave; Papiamentu’s West-African Connections.  

In Afscheid van de koningin komen geen expliciete voorbeelden van magisch denken 
voor. Wel komt het betalen voor een foto voor en ook nummertjes kopen, maar deze worden 
niet in verband gebracht met het verschijnsel dat mensen invloed kunnen uitoefenen op het 
toeval of op het aanwenden van een afbeelding voor magische praktijken. 
 
Uitbreiding menselijke contacten 

In Afrikaanse notities stelde Frank Martinus Arion dat de contacten tussen Afrika en 
Europa vooral contacten zijn tussen officiële instanties, waardoor er geen echte wederzijdse 
kennis ontstaat. Hij pleitte voor uitbreiding van de contacten op menselijk vlak, wat ook de 
groei van het toerisme naar Afrika inhoudt. In Afscheid van de koningin zegt Sesa Lopes wel 
dat Afrika het toerisme hard nodig heeft, maar hij bedoelt dit in economische zin, want de 
stelling dat meer toerisme ook meer kennis over Afrika bij Europenen tot gevolg zal hebben, 
komt niet meer voor. In de betreffende passage stelt hij eerst dat Afrika, hoe norse 
luchtvaartautoriteiten het ook wenden of keren, ook een beetje zijn land is en laat daarop 
volgen: “En met mijn komst naar en reizen door Afrika bevorder ik ook het toerisme; of die 
landen of hun domme luchtvaartautoriteiten het goed vinden of niet, dat hebben ze hard 
nodig!” (82) 

De weerzin van Frank Martinus Arion tegen abstracties over Afrika die klonk in 
Afrikaanse notities komt terug in Afscheid van de koningin. De journalist Sesa Lopes houdt 
zichzelf dan voor: “Merkwaardig hoe je er in de loop der jaren aan went; hoezeer Afrika’s 
ellende op den duur ‘politiek’ en abstracte statistieken wordt [sic]. Niet kloppende 
betalingsbalansen; slechte inkomens per hoofd van de bevolking; slechte percentages van 
economische groei; slechte verdeling van inkomens; coups, aanslagen, moordpartijen. Zelden 
meer oog voor de individuele ellende”. (253) Hier klinkt eenzelfde bezorgdheid dat de 
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menselijkheid in de contacten verdwijnt. Eerder was de bureaucratie de oorzaak, nu de 
economische cijfers en politieke omstandigheden. 
 

Kritiek op Afrika 

Kritische kanttekeningen plaatste Frank Martinus Arion in Afrikaanse notities bij het 
feit dat hij als vreemdeling werd gezien en niet als een verloren zoon werd binnengehaald. 
Kritiek had hij ook op de aanwezige geldklopperij, de achtergestelde positie van de vrouw, 
het diep gewortelde feodale systeem en de voorouderverering. 

In Stemmen uit Afrika, zijn eerste werk dat zich in Afrika afspeelt, komt geen woord 
van kritiek op Afrika voor. Hierboven bleek al dat daar de Afrikaan als een onschuldig mens 
is afgebeeld, die niets begeert wat niet van hem is. Voorouderverering komt er niet in voor. 
Een verklaring voor het ontbreken van kritiek op Afrika zoek ik in de omstandigheden 
waaronder Frank Martinus Arion de gids, de hoofdfiguur, heeft geconstrueerd. Frank 
Martinus was op het ogenblik van het schrijven van de gedichtencyclus nog nooit in Afrika 
geweest en kende dit continent alleen uit literatuur. Hij schiep wel een zwarte gids, maar laat 
in het midden of deze Afrikaan is, of wellicht een alter ego van de schrijver zelf. Op het eerste 
oog lijkt de gids in lied II wel een Afrikaan te zijn: 
 
Uit de bijenkorf 
van mijn geboorte 
ben ik uitgegleden 
in het eenzaam woud. 
 
als toeristen-gids. 
 

Maar het staat er niet. Het is ook mogelijk dat “de bijenkorf” van zijn geboorte heel 
ergens anders stond. Dat wordt in het vervolg steeds aannemelijker. De gids spreekt nergens 
over “wij” als hij het over Afrikanen heeft. Hij is goed op de hoogte van het leven in Europese 
en Amerikaanse steden. Hij is ook goed op de hoogte van wat blanken over Afrika vinden. 
Daar komt bij dat Frank Martinus Arion in zijn vroege werk graag de rol van eenzame gids 
speelt [Zie: Rutgers 1991: 429-441]. Evident is dat Frank Martinus Arion niet gelijkgesteld 
mag worden met de gids; hij is immers nooit toeristengids in Afrika geweest. Maar evenzeer 
is door het voorgaande duidelijk dat Frank Martinus Arion een gids heeft verzonnen die zijn 
opvattingen weergeeft. In Antilliaans literair logboek [De Roo 1980: 71-74] heb ik betoogd 
dat Frank Martinus Arion in Stemmen uit Afrika een aanhanger van het Caribische Pan-
Afrikanisme is. Ramchand [1974: 133] somt de kenmerken hiervan op: “a celebration of 
Africa as a cultural matrix; a favourable interpretation of the African past; a pride in 
Blackness; a contrast between a harmonious way of life and a decadent White civilization lost 
in materialism; and a joyful proclamation of the sensuous and integrated African or Negro 
personality.” Bij de idealisering van Afrika hoort geen kritiek op dit continent. De verbeelding 
is aan de macht en ze kan dat zijn omdat de auteur nog niet geconfronteerd is geweest met de 
werkelijkheid. Vanuit de optiek van het Pan-Afrikanisme maakt het ook geen verschil of de 
gids wel of niet in Afrika geboren is. Zwarten uit de diaspora horen er in Afrika bij, zo is de 
gedachte. De confrontatie met de werkelijkheid, waar Frank Martinus Arion in Afrikaanse 
notities verslag van doet, betekent het verstoren van deze droom. Het wordt duidelijk dat 
Afrikanen niet vinden dat zwarten uit de diaspora bij hen horen en dat Afrikanen niet de 
ideale mensen zijn, die ze in hun verbeelding schiepen. Afrikaanse notities markeert dus een 
breuk in de opvattingen van Frank Martinus Arion.  

Ook in Afscheid van de koningin behandelen de Afrikanen de zwarte Sesa Lopes als 
een vreemdeling. Als hij met een Afrikaanse priester zit te praten, krijgt hij de vraag: “Denkt 
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u dat het mogelijk is wat die katholieken beweren van Maria?” (18) Sesa Lopes denkt dan: 
“Het scheen de testvraag voor veemdelingen; voor Europeanen, waartoe ze mij ondanks mijn 
zwarte kleur toch rekenden.” (18) Op veel plaatsen in Afscheid van de koningin wordt Sesa 
Lopes ondanks zijn kleur gezien als Europeaan. Het stelt hem teleur, zo blijkt als hij er zijn 
hekel over uitspreekt dat ook de Afrikanen denken dat ze slimmer zijn dan de vreemdeling: 
“Ik heb er vooral zo’n hekel aan, omdat ik nooit helemaal over de teleurstelling heenraak dat 
hierbij mijn kleur er niets toe doet. Een hopeloze situatie, omdat ik vroeger dacht, ‘als ik ooit 
Afrika bereik ben ik eindelijk thuis. Daar is iedereen zwart als ik; val ik dus ook nooit meer 
op.” (77) 

Op één plaats vraagt hij zich af hoe het komt dat Afrikanen onmiddellijk zien dat hij 
geen Afrikaan is en waarom hij dan anders wordt behandeld: “Soms denk ik, dat het komt 
omdat ik eenvoudig door in Afrika te zijn, terwijl ik er niet geboren ben, een pretentieuze 
Neger moet zijn in hun ogen, om die dure overtocht te willen betalen. Het heeft allemaal 
waarschijnlijk ook te maken met het overtreden van de talrijke fundamentele regels, die zoal 
voor iemand met een zwarte huid gelden.”(81/82) Welke regels hij dan overtreedt, meldt hij 
niet, waarschijnlijk omdat hij dit niet weet. In Afrikaanse notities kwam iets soortgelijks voor. 
Daar schrok Frank Martinus Arion van het idee in Afrika te gaan wonen, omdat hij dan te 
maken zou krijgen met de vele tradities, de voorouderverering en het in wezen feodale stelsel. 
Hij weidde er daar niet verder over uit.  

De kritiek die Frank Martinus Arion in Afrikaanse notities uitte op de veel 
voorkomende geldklopperij in Afrika heeft Sesa Lopes in Afscheid van de koningin ook. In 
Afscheid van de koningin is de taxichauffeur Ali het voorbeeld van opdringerige 
geldklopperij. Hij pakt bij de luchthaven brutaal de koffer van Sesa Lopes, zodat deze hem 
wel moet volgen naar zijn taxi. “Toen ik daarna zei dat hij me dan maar naar de halte van een 
wilde bus moest rijden, als er geen officiële bus was, maakte hij eerst groot misbaar en daarna 
loog hij dat er helemaal geen bussen naar Lagos gingen; officiële noch wilde.”(67/68) Ali 
blijft die nacht in zijn taxi voor het hotel zitten om er zeker van te zijn dat Sesa Lopes niet met 
een bus weer naar het vliegveld zou gaan. Om vier uur maakt hij Lopes wakker. “Veel te 
vroeg eigenlijk. ‘Ik ben extra vroeg gekomen omdat ik uw vriend ben,’ zei hij. […] Hij vroeg 
mij of hij bij mij zijn mond mocht spoelen, want dat had hij nog niet gedaan.” (69) Ali wil 
Sesa’s koffer inpakken, maar deze zegt dat hij in de hal op hem moet wachten. “Daar had hij 
geen zin in. Ik werd als het ware door hem gegijzeld.” (69) 

Sesa Lopes overdenkt in de taxi dat het vervelend is dat Ali hem steeds zijn vriend 
noemt en hem er steeds van wil overtuigen dat hij het beste met hem voor heeft. “Het is een 
even begrijpelijke als vernederende activiteit, die natuurlijk voortvloeit uit zijn benarde 
levensomstandigheden, maar het geeft mij weer dat vervelende gevoel van medeplichtige. Ik 
wil gewoon het idee hebben dat ik op een zeer onpersoonlijke manier in een willekeurige taxi 
zit, die me naar het vliegveld rijdt.”(69/70) Ali dwingt hem met een leugen eerst een taxi te 
nemen en zorgt er vervolgens op een brutale manier voor dat Sesa Lopes niet meer van hem 
afkomt. Dat is het element van de geldklopperij. Er is in dit fragment, zo blijkt aan het eind, 
ook een tweede element verscholen: het gevoel dat Sesa Lopes door dit over zich heen te laten 
komen, deel is gaan uitmaken van een systeem dat hij verfoeit. Hier blijkt tweeslachtigheid 
van Sesa Lopes: hij wil erbij horen en hij wil er niet bij horen. Hij wil menselijke contacten en 
hij wil een onpersoonlijke dienstverlening. 

Aan het eind van de taxirit blijkt nog een bron van ergernis bij Sesa Lopes. Hij wil niet 
dat Ali zijn koffer naar binnen draagt. Ali vraagt dan waarom hij ineens zo boos is. Hij 
ontkent dat hij boos is, maar denkt: “Ik kan hem moeilijk vertellen dat ik denk aan mijn 
voorouders die door slimmeriken als hij aan europese slavenhalers moeten zijn verkocht, 
nadat ze zich hadden laten vangen door veel vriendelijke ‘we are friends, we are friends’. ‘We 
are friends’, mijn teen dus. Mijn grote teen.” (80) Het is de combinatie van leugenachtigheid, 
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gemaakte vriendelijkheid en geldzucht die Sesa Lopes doet denken aan de tijd van de 
slavenhalers. Net zulke Afrikanen als Ali gingen met dezelfde trucs Afrikanen vangen om hen 
aan de Europeanen als slaaf te verkopen, denkt Sesa Lopes.193 

Een ander punt van kritiek op Afrika in Afrikaanse notities is de positie van de vrouw 
in Afrika. In Afscheid van de koningin discussiëren Sesa Lopes, de Zuid-Afrikaanse Naomi en 
de Nederlandse mevrouw Prior erover. Ze zijn het erover eens dat de vrouw in het Jodendom 
en het Mohammedanisme een ondergeschikte positie heeft: in beide godsdiensten danken de 
mannen hun verschillende Jahwehs dagelijks dat hij ze niet als vrouw heeft gemaakt. (250) Er 
is dus kritiek op de achterstelling van Mohammedaanse vrouwen in Afrika. Maar als het over 
Afrika in het algemeen gaat, klinkt er een genuanceerder geluid. Mevrouw Prior zegt wel: 
“Als ik dat allemaal zo zie, dan denk ik, wij vrouwen in Europa hebben het toch wel 
makkelijker hè, over emancipatie gesproken” (251), maar ze doelt dan op het feit dat 
Afrikaanse vrouwen harder moeten werken, wat volgens haar ook een voordeel heeft, want ze 
vervolgt: “Songolese vrouwen zijn ook minder afhankelijk. Ze werken even hard mee met de 
mannen. Lichamelijk zijn ze in ieder geval geëmancipeerd. Al hebben de mannen soms méér 
vrouwen, vooral de moslims. Als een vrouw geëmancipeerd wil zijn, dan moet ze ook mee de 
handen uit de mouwen steken, vind ik. Ik geloof dat daarom bij ons op het platteland eigenlijk 
zo weinig verschil is tussen man en vrouw. Daar moet de vrouw altijd naast de man 
meeploeteren.” (251/252) Er is dus wel kritiek op de positie van de vrouw, maar de 
meewerkende Afrikaanse vrouw is “bijna” geëmancipeerd. Dat is wat mevrouw Prior met 
haar verhaal wil aantonen. 

Het is een ander geluid over de positie van de Afrikaanse vrouw dan in Afrikaanse 
notities. Dit komt door een van de doeleinden van de roman: het scheve beeld dat Europeanen 
over Afrika hebben bijstellen. Het veronderstelde Europese beeld is kennelijk dat de 
Afrikaanse vrouw niets in te brengen heeft. De vergelijking met de meewerkende Nederlandse 
plattelandsvrouw moet duidelijk maken dat dit niet zo is. Sterker nog: dat ze minder 
afhankelijk zijn dan de Europese vrouwen. Deze voorstelling van zaken wordt nog 
ondersteund door wat er wordt gezegd over de onbevlekte ontvangenis van Maria, als daar in 
het begin van de roman over gediscussieerd wordt: “ ‘Ze [de Europeanen] onderdrukken de 
vrouw,’ zei zijn eerste vrouw. ‘Ze onderdrukken haar vreugde!’ ” (21) Hier wordt niet de 
Afrikaanse man als onderdrukker voorgesteld, maar de Europese. Een omkering van de 
stereotype beelden dus.  
 

Bijstellen beeld over Afrika 

In Afrikaanse notities probeerde Frank Martinus Arion het Europese beeld over Afrika bij te 
stellen. Dit deed hij al eerder in Stemmen uit Afrika. Vaak hanteert de gids de methode van de 
omkering van vooroordelen [Zie: De Roo 1980: 69/70]. De notie uit Afrikaanse notities dat 
het joden- en christendom vooral in Afrika gestalte kregen, heeft zijn voorafspiegeling in de 
gedichtencyclus, als de gids in lied XVII Christus ter sprake brengt: 
 
“hier rusten resten van een mens 
een zwarte man die woorden sprak 
die geen mensenhart verstaat, 
een man die Christus heet. 
 
ons mens-zijn werd 
door hem ontdekt, 

                                                 
193 Dat taxichauffeurs in bijvoorbeeld Zuid- en Midden-Amerika op dezelfde manier klanten werven en 
verzorgen, ontgaat Sesa Lopes. Hij weet niet hoe je met deze opdringerigheid moet omgaan, gewend als hij is 
aan de Nederlandse onpersoonlijke manier van zaken doen met een taxichauffeur.   
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hij stierf in vergetelheid.” 
 

Ook klinkt in lied XIII en in lied XIV bijna letterlijk herhaald de suggestie dat de 
eerste mensen Afrikanen waren. Ik citeer uit lied XIV: 
 
Vraag hem niet de zwarte man 
van welke streek hij kwam. 
noch vraag hem wie zijn vader was; 
noch uit welke moeras zijn moeder rees. 
of kan zijn moeder toch de eva 
zijn vader toch de adam zijn? 
 

Ook komt de gids met voorbeelden uit de historie dat Afrikanen belangrijker waren 
dan Europeanen. Voor het eerst gebeurt dit in lied V: “als een moeder zoog/ het [dit volk] 
eens Europa ….” In lied XXIX heet het: “Hun verwantschap aan de Nubiërs,/ van wie Egypte 
de kunst van/ tempelbouw en pyramiden erfde, /zal Amerika doen blozen.” In lied XXVII 
gaat de gids door op de Afrikaanse kunstschatten uit het verleden, want ook de negers hadden 
gevoel en beschaving. Hij vervolgt dan: 
 
zelfs in de zin waarin de blanken 
altijd praatten van gevoel 
en van beschaving …. 
 
waarom zou de witte wereld anders 
zich hebben ingescheept naar 
de dichte wouden, zoekende, 
alsof zij iets verloren hebben?   
 

De suggestie dat Afrika een voorbeeld was en weer een voorbeeld wordt, komt terug 
in het volgende lied: “verhalen doen de ronde/ dat de blanke man zijn/ draai verloor en nu/ de 
draai van negervolk wil zoeken.”  

Ook in Afscheid van de koningin wil Frank Martinus Arion het Europese beeld over 
Afrika bijstellen. Het uitvoerigst gebeurt dit in een krantenartikel dat Sesa Lopes instemmend 
leest. Het is van de hand van Dr. Awo Kubé en heeft de veelbetekende titel ‘Mother Africa 
should be proud’. Het gaat over de geschiedenis van Afrika en heeft tot doel dat Afrikanen 
zich “ontworstelen aan allerlei valse voorstellingen over onszelf, die ons de Europeanen in de 
loop der tijden hebben opgedrongen!” (83) De grootste onzin die lange tijd op Europese 
universiteiten en hogescholen werd verkondigd was dat Afrika geen cultuur en geen 
geschiedenis had. “Men presteert het zelfs de overheersing door Afrika van een groot deel van 
Europa, namelijk Portugal en Spanje […] óf geheel te vergeten, óf te bagatelliseren! Of men 
probeert een kunstmatige scheiding aan te brengen tussen Arabieren en de rest van ‘zwart 
Afrika’ volgens de bekende europese politiek van ‘verdeel en heers’, die ook op cultureel 
gebied behendig door Europeanen wordt toegepast.” (83/84) 

Kubé somt vervolgens een aantal voorbeelden van geschiedvervalsing door 
Europeanen op, waarbij de prestaties van “buiteneuropese volken” worden gebagatelliseerd. 
Hij noemt de uitvinding van de boekdrukkunst door de Chinezen, die ook het kompas 
gebruikten ver voordat Europeanen dit deden en de herontdekking van de acupunctuur, “die 
overal met steeds meer succes wordt toegepast.” (84) De geschiedvervalsing gebeurt ook op 
andere terreinen. “De Europeanen vergeten ook dat de rijke vruchten van de griekse cultuur, 
vooral de filosofie en rijke wetenschappelijke inzichten van de Grieken op het gebied van 



 263

astronomie, wiskunde and so on, door de Arabieren, die deze zaken zelf ook hadden 
ontwikkeld of geperfectioneerd, zijn doorgegeven. Maar van de Arabische geschriften hebben 
de Europeanen nog nauwelijks meer dan een fractie bestudeerd!” (85/86) In deze Arabische 
geschriften leert men de Afrikaanse geschiedenis kennen uit een tijd “lang voor de 
Europeanen zelfs een idee hadden van de juiste vorm van dit continent, laat staan dat zij 
reizen hierheen durfden te ondernemen”. (86/87) Op deze Arabische geschriften storten de 
jonge Afrikaanse geleerden zich, want: “te lang reeds hongert moeder Afrika naar haar 
eigenwaarde”. (87) 

Het artikel eindigt met te stellen dat Afrika niet verslagen is door de Europese wapens, 
maar door het verlies aan eenheid. Tegelijkertijd stelt het artikel dat de Afrikanen aan de kust 
teveel rekenden op de bescherming van de Europenen tegen hun (Afrikaanse) vijanden in het 
binnenland. Van een eenheid was dus vanouds al geen sprake 

De honger naar eigenwaarde die leidt tot historisch onderzoek en bijstelling van het 
beeld over Afrika, verleidt Dr. Kubé soms tot uitvergroting van zaken die op zichzelf 
genomen juist zijn, net zoals Frank Martinus Arion dit deed in Afrikaanse notities. Zo wordt 
de Moorse bezetting van Portugal en Spanje uitvergroot tot “een groot deel van Europa.” Ook 
is de behoefte aan een geïdealiseerd verleden voor de komst van de Europeanen zo groot dat 
er een Afrikaanse eenheid wordt gepostuleerd, die door gestook van de Europeanen verloren 
zou zijn gegaan. Dit alles neemt niet weg dat de Europese beelden over Afrika het Afrikaanse 
gevoel van eigenwaarde krenken. Hierdoor ontstaat een tegenbeweging die in zijn verzet 
tegen de superioriteitswaan van de Europeanen zaken uitvergroot.194  

Al in het begin van de roman vestigt Sesa Lopes de aandacht erop dat deze beweging 
zijn volle sympathie heeft, als hij in Tamina op bezoek gaat bij een Afrikaanse priester. Nadat 
hij het woord priester heeft laten vallen voegt hij hier tussen haakjes aan toe: “Zou niet weten 
waarom ik die van Tamina geen priester zou noemen en die van Rome wel, als ze toch 
allemaal aan dezelfde soort tovenarijen hun brood verdienen!” (17) Zonder deze toevoeging 
zou het niet eens zijn opgevallen dat hij de man een priester noemt. Hij omschrijft de 
discussie als “een oudgrieks symposium: Heerlijke uren van nietsdoen, waarbij het 
avontuurlijke woord met allerlei slingerbewegingen telkens achter de waarheid aan wordt 
gezonden, cirkelend als een gier, zoekend; op hoop van zegen.” (18) Het discussieonderwerp 
is of Maria moeder is geworden en toch maagd is gebleven. Er wordt bij gelachen, gedronken, 
een vrouw stelt dat ze god wel helemaal wil voelen als ze met hem slaapt, waarbij ze met 
drankflessen op haar kruis wijst en iedereen weer een slok neemt: “Zoals ik zei: Net een 
beschaafd grieks symposium. Iets aan de luidruchtige kant misschien.” (20) De vergelijking 
met een beschaafd Grieks symposium is natuurlijk een provocatie van de westerling. Hij pest 
ze door dit te doen, want even verder noemt hij dezelfde gelegenheden “overvloedige 
morspartijen”. (22) 

In Afrikaanse notities wees Frank Martinus Arion erop dat het joden- en christendom 
grotendeels in Afrika waren ontstaan. Ook Sesa Lopes wijst Afrika aan als de oorsprong van 
iets, namelijk de Zuid-Amerikaanse muziek. Het gebeurt als een prostituee met hem wil 
dansen omdat hij Zuid-Amerikaan is. Sesa Lopes zegt dan: “En dat maakt je natuurlijk toch 
trots omdat de zuidamerikaanse muziek oorspronkelijk uit Afrika komt!” (51) Ook hier is 
sprake van uitvergroting van een gedeelte van de oorsprong, want Zuid-Amerikaanse muziek 
                                                 
194 De taalkundige Frank Martinus Arion stipt dit verschijnsel aan in zijn essay ‘De moedertaal als voorwaarde’. 
Hij wil er duidelijk maken dat een spreker van een creoolse taal die vecht voor de erkenning van die taal als 
moedertaal, wel eens een chauvinistisch gedrag ontwikkelt “als compensatie voor de ondervonden minachting 
jegens hun moedertaal” [Martinus Arion 2009: 28]. Hij doet dit door een voorbeeld uit de tijd van de 
Renaissance te geven, toen het Nederlands streed om erkenning. Hij wijst er op Simon Stevin: “Bij deze […] 
vinden we ook het overdreven chauvinisme als reactie, waarover ik net sprak. Zo stelt de brave Stevin ergens dat 
het Nederlands de taal moet zijn die in het paradijs gesproken werd, vanwege de grote rijkdom aan 
eenlettergrepige woorden.” [Martinus Arion 2009: 29].  
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is juist ontstaan uit een lokale menging van Europese en Afrikaanse elementen, waarbij soms 
sprake is van andere invloeden zoals Arabische en Amerindiaanse. 

Sesa Lopes wil ook op het gebied van geslachtziektes het Europese beeld over Afrika 
bijstellen. Hij zegt dat hij voorzichtig is “met mijn afrikaanse zusters als ze in het publieke 
leven zijn, vanwege de talrijke waarschuwingen die je in zoveel europese brochures vindt 
over de geslachtsziekten die zo hevig in Afrika heten te woeden (weliswaar vooral onder 
blanke mannen, maar toch).” (50/51) Wat Sesa Lopes eerst suggereert is dat het met de 
geslachtsziektes in Afrika wel meevalt: “heten te woeden”. Tussen haakjes stelt hij vervolgens 
als een vaststaand feit dat het vooral blanke mannen zijn die in Afrika geslachtsziektes 
hebben. Het is kennelijk bedoeld als provocatie van de blanken, wat past in zijn doel 
opzettelijk weinig goeds over Nederlanders te zeggen, en zo blijkt in het verlengde van hen: 
over Europeanen en blanken in het algemeen. 

De uitvergrotingen van een deel van de waarheid over de geschiedenis hebben tot 
gevolg dat er voor de lezer in feite een nieuwe onwaarheid ontstaat. Dit samen met de al of 
niet ironische provocaties van de Europese lezer maakt dat Sesa Lopes niet betrouwbaar 
overkomt. Dit wordt versterkt door het feit dat hij ook wel eens tegenstrijdigheden verkondigt. 
Frank Martinus Arion heeft op deze manier een onbetrouwbare verteller geschapen, die wel 
praat over grote zaken, maar niet tot daden komt. Dit in tegenstelling tot mevrouw Prior die 
over alledaagse zaken praat en wel tot een daad komt. Het blijft door dit alles de vraag in 
hoeverre Sesa Lopes de vertolker is van Frank Martinus Arions opvattingen. 

Sesa Lopes heeft er in ieder geval plezier in de Nederlander om zo te zeggen te pesten. 
Er is een passage in het essay ‘Vrijen met slavenmeisjes’ waarin het lijkt alsof Frank Martinus 
Arion dat ook doet, en dan met name neerlandici. In dit essay analyseert hij de oorsprong van 
een aantal Nederlandse kinderliedjes door de herkomst van de woorden na te gaan. Heel vaak 
zijn het verbasterde woorden uit andere talen. De gekozen liedjes blijken niet zo onschuldig te 
zijn. Ze hebben een seksuele lading of gaan over slavernij. Hij besluit het essay als volgt: 
“Met dit alles is, neem ik aan, in ieder geval aangetoond dat de toekomstige neerlandicus, die 
niet meer (Amsterdams) dorps wil zijn en dus verder wil kijken dan de Germaanse stamboom 
rijk is, het Portugees en het Spaans, de creoolse talen van West-Afrika en Indonesië alsook het 
Papiamentu van de Nederlandse Antillen in de studie van het Nederlandse volkseigene (of 
volksvreemde) zal moeten betrekken.” [Martinus Arion 2009: 25]. 

Eigenlijk is de conclusie dat het Nederlandse volkseigene niet zo eigen is, als men 
denkt. In de etymologie is dat geen hemelbestormende conclusie. Frank Martinus Arion 
lardeert deze conclusie met een uitvergrotingssausje: een neerlandicus moet Germaanse talen 
kennen, Portugees, Spaans, de creoolse talen van West-Afrika en Indonesië en het 
Papiaments. Hij voegt er ook het pesterijtje aan toe dat Amsterdam dorps is. Het gevolg van 
dit alles is dat ik geneigd ben de passage als een uiting van ironie op te vatten, wat afbreuk 
doet aan het voorafgaande betoog. De vraag is dus: hoe serieus kun je iemand nog nemen die 
zaken zo buiten proporties uitvergroot in combinatie met een hatelijkheidje? Het is dezelfde 
vraag waar ik bij Sesa Lopes mee bleef zitten.  
 

CONCLUSIES 

 
Vier van de vroege bijdragen van Frank Martinus hebben de inburgering in Nederland 

als motief. Hiermee staan ze apart in het oeuvre van de schrijver. Vooral ‘De Antilliaanse 
student in Leiden en Den Haag’, het eerste verhaal uit 1956, is opmerkelijk omdat het 
propageert dat de Antilliaanse student in Nederland de Europese cultuur in zich moet 
opzuigen en eruit blijkt dat de auteur mede-oprichter is van een Antilliaanse vereniging die de 
integratie in Nederland moet bevorderen. Hoe langer de auteur in Nederland is, hoe minder de 
nadruk ligt op de aanpassing aan Nederland en hoe meer de keuzes van wat men overneemt, 
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bij de Antilliaan zelf worden gelegd. In 1958 verwoordt het verhaal ‘Najaarsmijmeringen’ het 
definitieve standpunt: wie inziet dat het leven overal de wisseling is tussen zijn en anders zijn, 
zal zich zo niet overal thuis, dan toch nergens geheel vreemdeling voelen. 

De bijdrage ‘Studenten’ is een pleidooi dat afgestudeerden maatschappijkritisch 
moeten blijven. In het hele verdere oeuvre van Frank Martinus Arion speelt 
maatschappijkritiek een grote rol. Het is een blijvend motief in zijn werk. Dat blijkt ook in 
zijn laatste bijdrage van zijn eerste periode bij de Wereldomroep: ‘Oudejaarsavondmijmering 
van een Antilliaan.’ Het heeft een heel andere toon dan de andere bijdragen. Het is dan ook 
ruim vier jaar na de vijf voorgaande. Het stelt de (neo)koloniale buitensporige verering voor 
het Europese aan de kaak. Dit is een belangrijk motief in de roman Afscheid van de koningin.  

Het positieve beeld dat Frank Martinus in zijn eerste Wereldomroepbijdragen geeft 
over Nederland en de Nederlanders, slaat in zijn latere werk om in het tegendeel. De 
hoofdfiguur van Afscheid van de koningin zegt zelfs dat hij opzettelijk moeite doet het 
positieve beeld af te breken, dat buitenlanders van Nederland hebben. In verschillende werken 
bleek Frank Martinus Arion ook met plezier op de tenen van Nederlanders te gaan staan, 
louter met de bedoeling ze te pesten. Het werd daardoor een vraag in hoeverre de inhoud van 
wat hij beweerde in zulke passages nog serieus moet worden genomen. 

In de jaren van zijn eerste Wereldomroepbijdragen, 1956 en 1957, schreef hij ook zijn 
gedichtencyclus Stemmen uit Afrika. Er zijn overeenkomsten in literaire aanpak tussen deze 
bundel en twee van zijn bijdragen. De eerste is het taalgebruik in het verhaal ‘Die kachel 
toch’. Het is een parlando-achtige stijl; heel anders dan in zijn andere bijdragen. De tweede is 
dat hij zich iets verbeeldt, zonder dat hij er ervaring mee heeft. Dit gebeurt in ‘Studenten’, 
waar hij spreekt alsof hij ervaring heeft als student, terwijl hij dat nog niet is. In Stemmen uit 
Afrika verbeeldt Frank Martinus Arion een imaginaire reis met een toeristengids door Afrika. 
Opvallender is echter dat er twee verschillende geluiden uit klinken. In de 
Wereldomroepbijdragen is dat waardering voor Nederland en de Europese cultuur. In 
Stemmen uit Afrika is dat een aanklacht tegen het superioriteitsgevoel van Europa en de 
behandeling van zwarte mensen in Europa en Amerika. Frank Martinus richt zich in die tijd 
op twee van de constituenten van de Caribische cultuur: de Europese en de Afrikaanse. 
Aanvankelijk idealiseert hij beide, maar gaandeweg neemt de waardering voor het Europese 
element af, maar de idealisering voor het Afrikaanse element blijft een constante ook al komt 
in zijn latere werk wel kritiek op Afrika voor. 

Ook de roman Afscheid van de koningin is een aanklacht tegen het superioriteitsgevoel 
van de Europeaan. Frank Martinus Arion stipt in zijn voorwoord bij de tweede druk van 
Stemmen uit Afrika aan dat het in de roman gebeurt op een provocerende manier. Hij 
vergelijkt daar de ontvangst van deze gedichtencyclus met die van de roman Afscheid van de 
koningin. De eerste werd “verschrikkelijk bejubeld”, bij de tweede toonden de critici zich “bar 
en boos”. De gids uit de eerste is voor blanken een soort Christus die je gemakkelijk aardig 
kunt vinden. Frank Martinus Arion noemt hem ongevaarlijk. Hij vervolgt:”Maar Sesa Lopes 
heeft een grotere smoel dan Mohammed Ali; geeft je schoppen rechtstreeks onder het zitvlak. 
Dat pik je wel van een witte […], maar van een zwarte. Ho, ho! Anders verlies je terrein. En 
wie heeft ooit van een blanke gehoord die terrein wenst te verliezen?! Integendeel.” [Martinus 
Arion 1978: 5]. Het provocerende karakter van wat Sesa Lopes zegt, onderstreept Frank 
Martinus Arion nog eens. De passage verklaart waarom volgens Frank Martinus Arion de 
ontvangst van beide werken zo verschillend was: de ene zwarte verteller is ongevaarlijk voor 
blanken, de andere is dat niet. Het is een verklaring die uitgaat van een raciaal gezichtspunt. 
Nog afgezien van het oordeel over de literaire waarde van beide werken, kan het verschil in 
oordeel van lezers ook ontstaan door het verschil in genre. De gedichtencyclus is een lyrische 
verbeelding die als zodanig ook wordt gepresenteerd, terwijl de roman een episch werk is, vol 
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verwijzingen naar de realiteit, waardoor de lezer argumenten op hun realiteitswaarde weegt. 
En die bleken zoals ik aantoonde niet altijd even valide.  

De reisverhalen Afrikaanse notities (1973) nemen een aparte plaats in binnen het 
oeuvre van Frank Martinus Arion. Ze gaan alle over overeenkomsten tussen het Caribisch 
gebied en Afrika. Ze zijn speciaal geschreven voor de Wereldomroep en zijn Caribische 
publiek. In twee verhalen heeft hij het over de spinverhalen. Die van Afrika vindt hij 
natuurlijker omdat ze vaak een verklaring bevatten voor iets en omdat de spin even vaak 
verliezer is als winnaar. Kritiek heeft hij op het egoïsme van de Antilliaanse Kompa Nanzi. 
Maar in het verdere oeuvre van Frank Martinus Arion spelen spinverhalen geen rol meer. 

Elementen uit zijn latere werk kwamen al in Afrikaanse notities voor. Met name krijgt 
de teleurstelling dat Afrikanen een zwarte uit Europa niet verwelkomen als een van de hunnen 
aandacht. Ook de kritiek op Afrika in Afscheid van de koningin: veel geldklopperij, 
bureaucratie en ondoorzichtige en koddig aandoende tradities. In Afrikaanse notities probeert 
Frank Martinus Arion het Europese beeld dat men van Afrika heeft, bij te stellen. Zo beweert 
hij dat het christen- en jodendom grotendeels in Afrika zijn ontstaan en dat de Afrikaanse 
symboliek te vergelijken is met boeken en bibliotheken waarin de westerse volken de kennis 
omtrent hun verleden en leefwijze bewaren. Deze herwaardering van het Afrikaanse verleden 
kwam al voor in Stemmen uit Afrika en krijgt veel aandacht in Afscheid van de koningin. 
Soms gebeurt dit door uitvergroting van iets wat voor een deel waar is. Zo is het waar dat de 
Afrikaanse muziek invloed heeft gehad op de Zuid-Amerikaanse muziek. Maar het is niet 
waar dat Afrika de oorsprong is van de Zuid-Amerikaanse muziek: er zijn ook andere 
bronnen. Deze uitvergrotingen leiden tot nieuwe onwaarheden, wat de verteller in deze roman 
tot een onbetrouwbare verteller stempelt, ook omdat hij zichzelf af en toe tegenspreekt.  

Uit het voorgaande vallen de volgende antwoorden op mijn onderzoeksvragen te 
formuleren. Het motief inburgering komt in zijn verdere werk niet terug. Het motief 
maatschappijkritiek speelt een hoofdrol in zijn verder werk, evenals de aanval op de 
overmatige waardering van het Europese. De kritiek op Afrika kwam ook terug evenals de 
poging Afrika op te waarderen.  

Zijn eerste bijdragen vormden een onderdeel van zijn schrijfoefeningen. Volgens 
Frank Martinus Arion schreef hij in de jaren 1956 en 1957 om zich te bekwamen als schrijver. 
De Wereldomroep bood hem een podium, toen hij nog onbekend was. Toen hij door Stemmen 
uit Afrika en vooral door Dubbelspel wel bekend was geworden, kreeg hij opnieuw een 
podium voor de interessante serie Afrikaanse notities, een serie speciaal voor de Antillen en 
Suriname. Dat is wellicht de reden dat ze nooit in druk zijn verschenen.  

Door de thematiek van de inburgering, die verder niet meer voorkomt in zijn werk, 
nemen de verhalen die daarover gaan een unieke plaats in binnen zijn oeuvre. Elementen uit 
de serie Afrikaanse notities spelen in zijn verdere werk een belangrijke rol, maar de serie als 
geheel vormt een eenheid die binnen de Antilliaanse literatuur een unieke plaats inneemt als 
de eerste Afrikaanse reisverhalen. 

De hoofdvraag van dit onderzoek kan, wat betreft Frank Martinus Arion, nu worden 
beantwoord. De Wereldomroep heeft Frank Martinus een podium gegeven, maar hij had ook 
andere podia in de studentenwereld. Uit de bibliografie van Maritza Coomans-Eustatia blijkt 
dat hij zich ook zonder de Wereldomroep wel tot een vooraanstaand schrijver zou hebben 
ontwikkeld. Doordat hij al snel na zijn komst in Nederland Wereldomroepbijdragen ging 
schrijven is wel het motief van de inburgering en hoe positief hij daar aanvankelijk tegenover 
stond, blijvend vastgelegd. Ook zijn reisverhalen over Afrika zijn uniek. Zonder de 
Wereldomroep zouden deze er niet zijn gekomen.  
 
 
 




