
DE MARCHENA: ZWETSER EN PRAATJESMAKER  
Over een geest van zelfbewustheid 
 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond op Bonaire een lied in het Papiaments, dat in populariteit 
alle andere liederen overtrof die er in die taal waren. Ook nadien werd geen liedtekst zo breed 
bekend als dat waar Medardo de Marchena voor tekende: ‘Esta dushi!’ (Hoe verrukkelijk). In de vrije 
vertolking van de Porto Ricaanse zanger Daniel Santos en onder de titel ‘Bula waya’ (De omheining 
over) werd het decennialang door de hele Caribische regio ten gehore gebracht.  
 
door Aart G. Broek 
 
De Marchena uitte in dit lied op beeldende wijze zijn verlangen om in de armen van een bekoorlijke 
Bonairiaanse vrouw te worden gesloten. Ai para tras di waya / m’a mira un mosa / su kara ta bunita 

/su kurpa tin kolebra (Vanachter de omheining / zag ik een jonge vrouw / ze heeft een pracht gelaat / 
en wiegt met haar lijf) Esta dushi, esta dushi / esta dushi bo ta! (Verrukkelijk, verrukkelijk / wat ben je 
toch verrukkelijk.) De beoogde vereniging liet zich niet makkelijk realiseren. Een politiewacht en 
prikkeldraad vormden de onneembare hindernissen van het interneringskamp waarin De Marchena 
zat opgesloten. 
 

 
Razia op Curaçao, 10 mei 1940; de meeste gearresteerden brachten de volgende vijf jaar door in het 
interneringskamp op Bonaire. 

 
STAATSGEVAARLIJK 
Toen op 10 mei 1940 ook voor het Koninkrijk der Nederlanden daadwerkelijk de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak, werden op Curaçao tientallen mensen met een Duitse achtergrond opgepakt. 
In een brief van de toenmalige gouverneur G.J.J. Wouters aan de Nederlandse minister van Koloniën 
in Londen, werd met enige tevredenheid verteld dat de ‘politie in den nacht van 9 op 10 mei binnen 
3 uur (…) in totaal 202 personen arresteerde.’ Hiertoe behoorden mensen die al lang en breed een 
plaats in de eilandelijke samenleving hadden veroverd, zoals de fotograaf Fred Fischer en de arts dr. 
J. Benesch, maar beiden geboren in het door Duitsland geannexeerde Oostenrijk. Duitse en 
Oostenrijkse joden die op het eiland vertoefden, werden die nacht eveneens van hun bed gelicht. Zo 
ook de Curaçaoënaar Medardo de Marchena, zij het niet vanwege zijn land van herkomst of 
vermeende NSB-sympathieën, maar vanwege zijn ‘staatsgevaarlijk’ gedachtegoed.  



 Evenals het merendeel van de anderen die waren opgepakt, bracht De Marchena de daarop 
volgende vijf jaar door in het interneringskamp op Bonaire. In 1939 waren de eerste voorbereidingen 
getroffen voor het inrichten van het kamp vlak bij de hoofdplaats van het eiland, Kralendijk (Playa), 
direct aan de kust. ‘Bij het uitbreken van de oorlog lagen de lijsten van te interneren personen keurig 
klaar’, zo herinnerde zich H. Kromhout, toentertijd secretaris van het Openbaar Ministerie waar 
procureur-generaal mr. TH. van der Laan de scepter zwaaide. ‘De inlichtingendienst had goed werk 
verricht,’ zo memoreerde Kromhout in een gesprek dat ik in 1996 met hem had. ‘We wisten ook dat 
de oorlog voor Nederland op het punt van uitbreken stond. De gecodeerde boodschappen vanuit het 
Duitse consulaat in Caracas naar de Duitse diplomatieke vertegenwoordiger hier, de heer C. Fensohn, 
werden onderschept en konden worden ontcijferd. Uit die boodschappen hebben we kunnen 
opmaken, dat de inval van de Duitsers in Nederland enkele malen was uitgesteld.’ 
 
OPRUIEND 
Dit enthousiasme voor de recherche- en inlichtingendienst van de politie mag wel enigszins worden 
getemperd waar het De Marchena betreft. Gezien de stukken die inmiddels toegankelijk zijn, ogen de 
redenen voor zijn vijfjarige internering magertjes.  
 Pedro Pablo Medardo de Marchena was de buitenechtelijke zoon van een Joodse man bij een 
Afro-Curaçaose vrouw, die werd geboren op 29 juni 1899. Hij groeide op onder de hoede van zijn 
moeder, maar de opvoeding werd emotioneel en financieel gesteund door zijn vader Benjamin 
Abraham de Marchena. Van hem kreeg hij ook de achternaam, wat niet vanzelfsprekend was. Zijn 
vader begeleidde hem waarschijnlijk op de weg naar zelfstandig zakenman. Vlak na de Eerste 
Wereldoorlog, in 1919, bezocht hij de Verenigde Staten om lopende transacties van een overleden 
Curaçaose zakenman af te handelen.  
 Het is aannemelijk dat hij daar kennis nam van de ideeën van de activist Marcus Garvey, die 
grote onrust verwekte. Garvey was geboren in Jamaica maar werd vooral actief in de Verenigde 
Staten. Verder was De Marchena ‘an ardent reader of the American Freeman’, zoals hij zelf schreef in 
een brief van 8 november 1943 aan de gouvernementspsychiater dr De Regt. Deze oudste 
geïllustreerde Afro-Amerikaanse krant was voor De Marchena ‘an organ for the man who (dares) to 
know, and the only paper independent from the advertisers’ will and wishes, so far I have ever seen.’ 

In 1929 publiceerde De Marchena een fel antikoloniale en antikatholieke brochure: Ignorancia of 
Educando un Pueblo. Zijn denkbeelden in dit Papiamentstalige schotschrift over ‘onwetendheid’ zijn 
zeker aan die van de Garvey en aan de American Freeman ontleend. Hij vervolgde zijn kritiek in drie 
‘Carta pastoral’ - losse vellen herderlijk schrijven - en in enkele artikelen in het periodiek de Onpartij-
dige. Deze stukken doen in felheid niets onder voor zijn bekendere geschrift over ‘Onwetendheid of 
de opvoeding van een volk’.  
 
RASSENVRAAGSTUK 
De Marchena nam behalve de missie en het koloniale bestuur, eveneens de macht van de 
oliemaatschappij op de korrel. Hij verdedigde bovendien het antimilitarisme. Constan Casiano, lid 
van de inlichtingendienst, vertaalde ten behoeve van de procureur-generaal onder meer De 
Marchenas artikel ‘Entre pueblo i gobiernu’, dat in de Onpartijdige van 15 februari 1933 verscheen.  

‘Welk volk met een vrijheidsbeginsel kan dulden dat een maatschappij die belastingvrij is, de 
arbeiders een miserabel loon betaalt en haar olie tegen hooge prijzen blijft verkoopen, […] ? Welk 
volk van ambitie kan voldaan zijn, terwijl het ziet dat onkundige vreemdelingen van de royale 
voorrechten genieten en het zelf honger of een zeer gebrekkig bestaan moet leiden? Wie kan anders 
beweren, dat vliegtuigen, kanonnen, geweren, revolvers, bommen, granaten en gifgassen geen 
verdedigings- of verzetswapens zijn der beschaving?’ 
 De Marchenas teksten waren uitzonderlijk felle uithalen in de eilandelijke samenleving, en be-
reikten meer mensen dan de bestuurlijke, kerkelijke en industriële elite lief was. In een notitie aan de 
minister van Koloniën merkte gouverneur Van Slobbe op, dat blijkt ‘dat een deel der gekleurde 
bevolking zeer gevoelig is wat betreft de positie die het inneemt. Vooral onder de jongeren is een 
geest van zelfbewustheid vaardig. Onverantwoordelijke elementen, die onrijpe denkbeelden 



betreffende rassenvraagstukken en sociale verhoudingen bezitten, trachtte bij voorkomende gele-
genheden vat op de massa te krijgen.’ 
 Deze ontwikkelingen werden met aandacht gevolgd door de Nederlandse landvoogd, de 
procureur-generaal en de kleine inlichtingendienst van het korps politie. Het verloop van De 
Marchenas protest is tekenend voor de wijze waarop de elite de potentiële bedreiging van hun 
macht streng de kop indrukten. Voor dissonante geluiden was geen plaats in de eilandelijke 
samenlevingen van het midden van de twintigste eeuw, al helemaal niet gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. 
 

 
Het terrein van het interneringskamp werd het eerste grote hotel van Bonaire. Het is nu hote Divi 
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VERVOLGEN 
De Marchena bracht geen loftuitingen omtrent de waardevolle bijdragen van de missie aan het 
ontwikkelen van het Afro-Antilliaanse volk. Integendeel, in het schotschrift staat onder veel meer: 
‘Wie is er schuldig aan het ontbreken van onze Afro-Curaçaose mensen in de hogere 
maatschappelijke posities (d.w.z. als arts, advocaat, rechter, ingenieur enzovoorts; agb), die zo hard 
nodig zijn om het zwarte ras aanzien te geven? Die blanke mannen met blauwe ogen, die op vrouwen 
lijken door hun manier van kleden, die zowel Rome als Nederland als vaderland hebben. Zij zijn 
schuldig aan de achterlijke toestand van Curaçao, terwijl de gekleurde bevolking nu al bijna vier 
generaties van de afschaffing van de slavernij geniet.’  
 De Marchena uitte onverholen beschuldigingen van Nederlandse koloniale overheersing. Die 
manifesteerde zich in de missie, in bestuur en – toen nauwelijks eerder gehoord - in de industriële 
grootmacht, de raffinaderij. Er is in 1933 serieus overwogen, naar aanleiding van het artikel waaruit 
werd geciteerd, De Marchena strafrechtelijk te vervolgen. Hier werd van afgezien, daar ‘de thans ter 
beschikking staande strafbepalingen van zoodanigen aard zijn,’ zo liet de procureur-generaal aan de 



gouverneur weten, ‘dat de kans van slagen eener strafvervolging zeer gering geacht moet worden, 
terwijl de mislukking daarvan uit een oogpunt van Gezag zeer zeker vermeden dient te worden.’ 
 
 
INTERNERING 
De opstelling van De Marchena werd echter niet vergeten. Integendeel, hij bleef gevolgd worden, en 
bij het uitbreken van de oorlog stond hij op de lijst van mensen die geïnterneerd dienden te worden. 
In de documenten die bewaard zijn gebleven worden De Marchena in ieder geval geen uitgesproken 
pro-Duitse sympathieën verweten. 
 Mede op basis van informatie die leden van de recherche-inlichtingendienst hadden verstrekt, 
constateerde de procureur-generaal: ‘De Marchena is net een ratelmachine, die onophoudelijk 
doorratelt, gooit van alles door elkaar, bekritiseert iedereen en alles, doet steeds een beroep op 
andere landen waar alles gezegd en geschreven mag worden […], is door dit hopeloos geklets lastig 
voor zijn onmiddellijke omgeving. Het was derhalve begrijpelijk, dat De Marchena bij het uitbreken 
van den oorlog uit deze samenleving werd verwijderd, daar deze man als gevaarlijk voor de rust en 
algemeene veiligheid diende te worden beschouwd.’ 
 Een inspecteur en een hoofdinspecteur hadden De Marchena gekwalificeerd als ‘querulent en 
eigenzinnig’ respectievelijk als ‘een zwetser en praatjesmaker, die niet beseft hoeveel kwaad hij door 
zijn geklets kan veroorzaken.’ De procureur-generaal citeerde deze diskwalificaties instemmend, 
maar hij liet een psychologisch verslag van een specialist van de gouvernementsgeneeskundige 
dienst buiten zijn verslaggeving.  
 De psychiater keek geheel anders tegen De Marchena aan. Hij kon slechts constateren dat De 
Marchena ‘niet zenuwziek [is], wel zenuwachtig, indien er geen andere redenen dan de in het dossier 
genoemde voor zijn interneering zijn, is zijn toenemende prikkelbaarheid verklaard en gerecht-
vaardigd.’ De relativerende woorden van de medisch specialist waren onvoldoende om De Marchena 
gedurende de oorlog ongehinderd uit de omheining te laten stappen. Zijn lied nam de hindernis wél 
probleemloos en begon al tijdens de oorlog aan zijn triomftocht. 
  
Toen de staat van oorlog werd opgeheven in mei 1945, werd aanstonds geconcludeerd dat de 
geïnterneerden ‘geen reëel gevaar opleveren voor de veiligheid van den staat, of op openbare orde 
en rust’ en dus op vrije voeten gesteld behoorden te worden. Enkelen vestigden zich voorgoed op 
Bonaire, dat nu betreden kon worden zonder de onneembare hindernissen van prikkeldraad en 
politiewachters. De Marchena was een van hen: hij trouwde er met zijn Bonairiaanse geliefde. 
Opruiende geschriften zijn er van zijn hand niet meer verschenen of het zouden de speeches moeten 
zijn, die hij als tekstschrijver af en toe voor lokale politici schreef. Hij overleed op 15 mei 1968, zon-
der ooit een cent voor zijn Caribische hit te hebben ontvangen. Zelfs Daniel Santos wist toen nog niet 
dat Medardo de Marchena de schrijver van ‘Bula waya’ was.  
 
 
Verschenen onder de titel ‘Caribische hit geschreven vanachter de omheining’ in de weekend editie 
[ñapa] van het Antilliaanse dagblad Amigoe (Willemstad, Curaçao), zaterdag 10 januari 2015. 


