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door onze verslaggever 
Linda Reijnders

Een filmscenario, dagboek-
fragment, een mop, sms-
berichten, poëzie en ga zo 
maar door. De uitvoering 
van het boek is anders-dan-
anders. “Het werken aan 
het boek begon al vreemd. 
Ik ben nog nooit zo aan een 
boek begonnen. Ik keek op 
het terras van de gouver-
neur in Willemstad naar de 
Pontjesburg, ik zat wat te 
mijmeren, en toen kreeg ik 
het idee van de tijdreis: dat 
je door onder de brug door 
te zwemmen in het verle-
den terecht kon komen. Ik 
schreef dat in een mail aan 
mijn kinderen. Volwassen 
kinderen. Ze reageerden en-
thousiast. Dus ik mijmerde 
voort en begon ze steeds 
langere mails te schrijven, 
de ideeën tuimelden door 
mijn hoofd. Zo is het boek 
ontstaan. Heerlijk. Ik be-
kommerde me nog helemaal 
niet om de structuur van het 
verhaal, dus ik schreef alles 
op zoals het in me op kwam: 
dialoogjes, flarden poëzie, 
een half essay, zelfs een 
oude mop die ik goed kon 
gebruiken. Veel later, terug 
in Nederland, keek ik weer 
naar het materiaal en dacht: 
het is juist goed zoals het is! 
Ik schrijf mijn hele leven al 
theater en liedjes en film 
en gedichten en verhalen, 
laat ik dat nu eens allemaal 
samen in één boek doen. Ik 
wist dat James Joyce in zijn 
Ulysses achttien genres had 
gebruikt en ik dacht: dat 
moet beter kunnen. Guin-
ness Book of Records! Ik ben 

tot vijfentwintig gekomen.”

Staat de verdwijning van 
de vader in het boek wel-
licht symbool voor de 
vele gezinnen zonder va-
der in de Cariben? Ook 
omdat de moeder denkt 
dat hij er met een ander 
vandoor is?
“Dat de Curaçaose vader 
verdwijnt en niet meer te-
rug kan, komt doordat hij in 
het verleden vast is komen 
te zitten. Maar zijn Neder-
landse vrouw denkt dat hij 
er met een ander vandoor is. 
Ik probeer met dit boek een 
aantal misverstanden te ont-
zenuwen die de verhouding 
tussen Curaçao - en Aruba 
en Bonaire en de bovenwind-
se eilanden en Suriname - en 
Nederland vertroebelen. Veel 
Nederlanders denken dat 
mannen aan deze kant van 
de oceaan van de ene vrouw 
naar de andere fladderen en 
daarbij een spoor van kinde-
ren nalaten zonder zich om 
de moeders te bekommeren. 
Ik weet dat dat iets, nee véél 
genuanceerder ligt. Maar 
als we daarover beginnen, 
zijn we over een maand nog 
bezig. Veel mensen hier zijn 
opgegroeid in de overtuiging 
dat er geen blanke - lees: 
Nederlander - is die je kunt 
vertrouwen. In mijn boek 
laat ik zien dat ook dat iets 
genuanceerder ligt. Ware 
liefde is van alle tijden en 
alle landen. Daar gaat mijn 
boek over. Onder andere. 
De vader van hoofdpersoon 
Mila mijmert tijdens een 
zware regenbui: Alle men-
sen zijn familie van elkaar. 
Misschien zijn we verdreven 

uit het paradijs, maar ieder-
een draagt in zijn hart nog 
steeds een bloem uit de Hof 
van Eden mee met het DNA 
van God. Moet je zien hoe 
God die bloemen water geeft 
vandaag.”

Afschaffing slavernij
“De kunst is telkens weer 
een goed verhaal te verzin-
nen. Als ik dat eenmaal in 
mijn hoofd heb, weet ik dat 
het een goed boek wordt. 
Maar ik schrijf nooit op rou-
tine. Omdat ik altijd weer 
een andere vorm kies.” Het 
moeilijkste stuk bleek voor 
hem het opstel van het jon-
getje Roly, de andere hoofd-
persoon, over de afschaffing 
van de slavernij en dat het 
daarna eigenlijk helemaal 
niet veel beter ging. “Dat 
had ik eerst geschreven als 
essay van de volwassen au-
teur Sjoerd Kuyper. Maar 
dat werkte voor geen meter, 
dat bedierf het hele boek. 
Qua toon paste het niet. Ik 
heb er lang over gesproken 
met Marleen Louter, mijn 
redactrice bij Uitgeverij 
Lemniscaat, en opeens kwa-

men we op het idee om van 
het zware essay een opstel 
te maken, geschreven door 
het jongetje Roly.” Daardoor 
kon de schrijver allerlei nog-
al ongenuanceerde dingen 
in het stuk zetten, die door 
de meester worden gecor-
rigeerd. In de kantlijn. Met 
rode inkt. “Dat werkt oer-
komisch. En de volwassen 
schrijver Sjoerd Kuyper kan 
op die manier eigenlijk nog 
beter zeggen wat hij wil dan 
in dat essay.”

Baf! De diepte in
De Duik is Kuypers liefdes-
verklaring aan de eilanden. 
“Ik houd zielsveel van ze, 
niet alleen vanwege hun 
schoonheid, ook om wat ze 
met mij hebben gedaan en 
doen. Ik ben hier een ander 
mens dan in Nederland en 
volgens mij een beter mens 
- mijn moeder zou me niet 
herkennen. Ik beweeg soe-
peler, al dans ik nog steeds 
als een metronoom, ik denk 
soepeler, ik heb hier geleerd 
om op de scholen ook te ver-
tellen in plaats van de hele 
poos voor te lezen, ik ben los-

ser gaan schrijver, speelser, 
met veel meer lol.” En wat 
volgens hem ook belangrijk 
is: tijdens zijn bezoeken bij 
de gouverneurs van Aruba 
en Curaçao en bij de mi-
nisters van Onderwijs -om 
zijn boek aan te bieden en 
er over te praten-  gingen 
de gesprekken meteen, baf!, 
de diepte in, zo zegt hij het 
zelf. “Geen gekeuvel of ge-
babbel. Geweldig was dat. 
Alles was bespreekbaar. Al-
les wat in mijn boek wordt 
aangesneden kwam op tafel. 
En zo gaat het ook met de 
vrienden die we hier hebben. 
Ik ben daar dankbaar voor.” 
De Duik is dan ook niet al-
leen een liefdesverklaring 

maar ook een dankbetui-
ging. “Dank voor wat ik hier 
heb gekregen en voor wat 
de gehele Nederlandse cul-
tuur heeft gekregen van de 
eilanden. Die verrijking: de 
schrijvers van hier, de thea-
termakers, de beeldhouwers, 
de muzikanten. Als ik ze al-
lemaal op ga noemen, zijn 
we weer een maand verder. 
Zoals zij zijn opgenomen in 
de Nederlandse cultuur, zo 
hoop ik dat mijn boek wordt 
opgenomen in de Caribische 
cultuur. En dat het niet uit-
maakt waar de maker is ge-
boren.”

Lachen, huilen, denken
Het gaat hem erom de kinde-

ren, de lezer te laten lachen, 
huilen, denken. En laten ze 
in dit geval dan maar lachen 
en huilen en nadenken over 
de verhouding Curaçao-Ne-
derland, vindt hij. “We we-
ten zó weinig van elkaar, dat 
kun je bijna niet snappen. 
En hoe komt dat? Omdat 
we niet naar elkaar luiste-
ren. Of veel te weinig. Door 
mijn boek kunnen de men-
sen op de eilanden te weten 
komen dat er in Nederland 
wel degelijk mensen zijn 
die willen luisteren - want 
als ik niet geluisterd had 
tijdens mijn vele bezoeken 
aan de eilanden, had ik dit 
boek niet kunnen en dur-
ven schrijven - en dwing ik 
de Nederlandse lezers als 
het ware om met mij mee 
te luisteren. Naar de verha-
len van Curaçao. Dat is het 
mooie van de kunst: je kunt 
er niet doorheen praten. Als 
iets ons kan samenbrengen, 
is het niet de politiek maar 
de kunst.”

Malle stenen torentjes
Speelt zijn volgende boek 
wellicht op Aruba, vraagt 
Amigoe’s verslaggever. 
“Ik heb de laatste weken 
enorm veel lange mails aan 
mijn kinderen geschreven. 
Met daarin allerlei ideeën 
en dialogen en alinea’s en 
zelfs een plot voor een boek 
dat zich op Aruba afspeelt. 
Dus ik moet absoluut nog 
een keer naar Aruba om al-
les goed te bekijken en te 
voelen en te proeven en te 
ruiken en te horen. Ik wil 
het ‘De stenentorentjesom-
vertrappers’ gaan noemen 
maar mijn vrouw vindt dat 
geen goed idee. Ja, ze vindt 
het wel een goed idee om al 
die malle stenen torentjes 
aan de noordkust omver te 
trappen, maar ze vindt het 
geen goede boektitel. Dus ik 
ga nog eens lang mijmeren 
over een betere. Op Aruba.”

‘De Duik is mijn liefdesverklaring aan de eilanden’
Sjoerd Kuyper schrijft met Caribisch hart

ORANJESTAD — Zijn boek ‘De Duik’ is een reis in de 
tijd van twee kinderen, overgoten met een Caribische 
salsa. Een boek voor jeugd en volwassenen. Auteur 
Sjoerd Kuyper was recent op Aruba om zijn boek te 
presenteren. Amigoe sprak hem over de verrassende 
opzet die bestaat uit maar liefst 25 literaire genres, 
over zijn liefde voor de eilanden en over veel meer.

Sjoerd Kuyper op Aruba.

De schrijver op een strand met de typische stenen torentjes 
op Aruba.

Honderd jaar oud worden. Is 
dat iets om naar te verlan-
gen? Ik zie mijn 100ste ver-
jaardag al voor me. Ze heb-
ben me op de porch gestald 
op een plastic stoeltje. Dat 
is handiger voor het door-
lekken van de incontinen-
tieluier. Ik kan niet meer 
alles begrijpen. Vandaag 
kreeg ik een schoon shirt 
aan, terwijl het volgens mij 
toch niet zondag is en om 
mijn stoel hangen kleurige 
papieren slingers. Die kra-
ken elke keer als ik me pro-
beer te bewegen. Ik probeer 
de rotzooi eraf te scheuren, 
maar dat lukt niet goed en 
ik krijg ook een reprimande 
van de zuster. Je krijgt hoog 
bezoek, tettert ze in mij oor. 
Ook dat is iets waar ik me 
aan erger. Mijn buurman op 
de zaal is doof, ik niet, maar 
dat kunnen die jonge mei-
den blijkbaar niet onthou-
den. Iedere keer dat ze me 
iets willen zeggen, schrik ik 
me het apelazarus.
Even komt een clowndokter 
om de hoek kijken, maar 
die verdwijnt gelukkig weer 
snel. Ze was hier vorige 
week ook, deed een dansje 
voor me en trok rare gezich-
ten. Waarom doen ze alle-
maal toch of ik debiel ben? 
Toen ze zich vooroverboog 
heb ik haar strik van de 
hals getrokken. Of je sode-
mietert op, of je doet nu een 
striptease voor ons, schijn 
ik gezegd te hebben. Nor-

maal vergeet ik dat soort 
dingen direct, maar het is 
nog steeds het gesprek van 
de dag op de zaal. Mijn 15 
minuten van eeuwige roem. 
Dan komt de directrice 
langs. Ze schikt mijn shirt 
wat recht. Ik maak wrij-
vende bewegingen in mijn 
kruis. Niet dat je daar iets 
van voelt, want die luiers 
zijn nogal dik, maar dat 
doen we altijd. Als de direc-
trice op de zaal komt, ma-
ken we allemaal masturbe-
rende bewegingen. Alleen 
die oude dominee doet niet 
mee, die blijft in zijn Bijbel-
tje lezen en mompelt iets 
van tut, tut, tut. Dat is altijd 
lachen. Bij de eerste bedden 
trekt ze kwaad de handen 
boven de dekens, maar dat 
maakt de rest alleen maar 
enthousiaster. Het eindigt 
steevast ermee dat ze zich 
woedend omdraait en de 
zaal uitloopt.
De minister-president komt 
vandaag op bezoek voor 
mijn honderdste verjaar-
dag, laat ze me weten, ter-
wijl ze mijn rechterhand 
aan de leuning vastbindt. 
Ik vraag nog of hij dit keer 
Eman heet of Oduber. Het 
antwoord kan ik niet ho-
ren. Wel dat het een vrouw 
is, geen hij. Ik moet me ge-
dragen. Na enige tijd komt 
mevrouw de premier inder-
daad binnen met een groot 
bos bloemen. Achter haar 
aan loopt een legertje foto-

grafen. Ze wacht even tot de 
fotografen er klaar voor zijn, 
knijpt dan in mijn wang en 
zegt dan dat ik nu gelukkig 
wat rustiger ben. Zulke rare 
stukjes als vroeger schrijven 
we niet meer, hè ZEE. Ik wil 
haar voor de kop slaan maar 
dat lukt niet, mijn rechter-
hand zit vast, mijn linker-
hand bezwijkt bijna onder 
het bos bloemen. Ik zie de 
directrice tevreden lachen 
en steek mijn tong uit naar 
de fotografen.
Zo zal mijn honderdste ver-
jaardag wel verlopen. Het 
duurt gelukkig nog 36 jaar. 
Het is trouwens de vraag 
of ik het haal. De medische 
wetenschap doet zijn best, 
maar je moet als mens een 
beetje meewerken. Voor wie 
er zin in heeft om honderd 
te worden is er een zelf-
hulpboekje verschenen, ‘Hoe 
word je 100’ is de niet al te 
originele titel. Het is ge-

schreven door William Cort-
vriendt. Ik ga het boekje 
niet lezen, ik weet niet of ik 
wel honderd wil worden en 
bovendien stond de samen-
vatting in De Volkskrant. U 
had ook net zo goed de co-
lumns van dokter Does kun-
nen lezen, want het is altijd 
weer hetzelfde verhaal. Blijf 
actief, vermijd stress, stop 
met roken en drink geen 
frisdrank. Over drinken ge-
sproken: vrouwen maximaal 
twee eenheden alcohol per 
dag, mannen mogen er drie. 
Om u niet te deprimeren 
heb ik de getallen naar bo-
ven afgerond. Wat een een-
heid is, is niet duidelijk. Ik 
schenk me straks een pilsje 
in met een glaasje wodka 
ernaast. Dat ziet er rede-
lijk uit als een eenheid. Alle 
zorgen over mijn honderd-
ste verjaardag zijn dan ook 
overbodig volgens vriend 
Cortvriendt.

Van maandag tot en met vrijdag bespreekt Nico van 
der Zee in deze column zinnige en onzinnige zaken. 
Reacties zijn welkom:
nicovanderzee@gmail.com.

Krasse knar
COLUMN

ORANJESTAD — ‘Blended 
learning’ is de naam van een 
manier van lesgeven waar-
bij technologie wordt inge-
zet voor didactische doelein-
den. Met andere woorden: 
met gebruik van apps en 
websites krijgt de leerling 
op een moderne en aantrek-

kelijke wijze educatie. In de 
digitale wereld zijn talrijke 
mogelijkheden die al deel 
uitmaken van het leven van 
de jeugd. Door middel van 
inzet van deze technologie is 
het de bedoeling dichterbij 
de leerling te komen. Remi-
gio Rasmijn, docente aan de 

EPI, geeft een presentatie 
van ‘blended learning’ in de 
bibliotheek, morgen tussen 
vier en half zes ‘s middags. 

Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen 
met de bibliotheek via tele-
foonnummer 582-1580.

Les met apps en websites

door Renée van Aller & 
John de Vries

Positief inkleuren en door-
gaan op de ingeslagen weg 
van spenderen en meer spen-
deren en het land bankroet 
achterlaten? Is te goeder 
trouw achteruitgang inge-
kleurd als vooruitgang door 
onze politici? Want slecht 
nieuws moet worden opge-
waardeerd. Crisismaatrege-
len zijn makkelijk te nemen, 
vooral als het gaat om meer 
geld uitgeven. Het oplopend 
begrotingstekort krimpt van-
zelf door economische groei. 
Dus vandaar die enorme 
voorspelde groei van de laat-
ste jaren. De schuld van de 
overheid daalt en de rente 
kan weer op een normaal peil 
komen. Moet crisisbeleid nor-
maal beleid worden, zoals in 
de VS? De rekening komt al-
tijd later en loopt tussentijds 
steeds verder op. 
We leven in Europa thans 
met negatieve inflatie (defla-
tie). Er wordt door de Cen-
trale Europese Bank meer 
geld in omloop gebracht en 
overheidsschulden zijn op-
gekocht. In theorie moet dat 
helpen, maar doet het dat 
in de praktijk? Neen, want 
meer geld in omloop, leidt 
tot geldontwaarding. Dat is 
goed voor vermindering van 
de overheidsschulden. Het 
is slecht voor uw en mijn 
gespaarde appeltjes voor de 
dorst. Die verdampen waar 

we bij staan. Quantative 
Easing (QE) moet zeer be-
hoedzaam worden toepast, 
zonder economische groei 
stijgen de beurskoersen en 
de kans op zeepbellen. Van 
hogere koersen profiteren in 
hoofdzaak vermogenden. De 
nieuwe bellen zijn erger dan 
de vorige. Ook is de politiek 
de springplank voor politieke 
bankiers, zoals Gerrit Zalm, 
Tony Blair die JP Morgan 
adviseert. Hilary Clinton en 
Timothy Geitner, geven le-
zingen voor Goldman Sachs 
voor 200.000 dollar per keer. 
Wie houdt de bankiers op het 
rechte pad?

Moraalridder
Begint de Arubaanse Cen-
trale Bank binnenkort ook 
met Quantative Easing (QE) 
en het aanzetten van de geld-
persen? Er wordt gestopt met 
denken waar het pijn gaat 
doen. Vooral de Arubaanse 
overheid is daar uitmuntend 
in. Verder dan korte termijn 
denken hoeft niet. Alles 
wordt gepresenteerd als een 
majeure politieke overwin-
ning, terwijl het voornamelijk 
het tegendeel is. De overtref-
fende trap en de provocatie 
zijn ideale middelen om de 
grens van het denkbare voor-
bij het redelijke te leggen. 
Geen bestuurder wil opdraai-
en voor de gemaakte fouten. 
Niemand gaat de strijd aan 
met zichzelf. Kwijtschelding 
van overheidsschuld kan 
altijd nog, zal de partijideo-
loog tijdig naar voren heb-
ben gebracht. Hij doet het 
uitstekend als moraalridder. 
Want wat is geld? Oppotmid-
del, ruilmiddel, lening of re-
keneenheid? Vroeger kreeg 
je inflatie van de geldpersen 
aanzetten, nu kennelijk niet 
meer. We blijven vertrouwen 
houden in het geld ook als de 

banken omvallen. Dus wat is 
erop tegen als de Arubaanse 
Centrale Bank de geldpersen 
aanzet? Misschien ontploft 
de monetaire alchemie wel in 
ons gezicht? Kunnen we onze 
eigen schulden opkopen en 
kwijtschelden? Maar alleen 
onze schuldeisers kunnen de 
schulden kwijtschelden toch? 
Die zullen dat niet doen. En 
opgepast met huizen kopen. 
Een lineaire hypotheek is 
veel minder gevoelig voor 
deflatie dan de zuivere an-
nuïteitenhypotheek. Een 
aflossingsvrije hypotheek is 
extreem gevoelig voor defla-
tie. Dit komt door de snel-
heid waarmee de hypotheek-
schuld wordt afgelost. We 
beleven nu de overgang van 
de consensusmaatschappij 
naar de conflictmaatschappij. 
Waarom? De burger wordt te 
opvallend bij de neus geno-
men. De openbare onredelijk-
heid is in opkomst. Doen onze 
politieke leiders voldoende 
aan risicobeheersing? De eu-
ro is gedevalueerd en de dol-
lar is meer waard. Hoe gaat 
dat aflopen voor onze porte-
monnee? Slechter dan onze 
bestuurders denken.

Kat- en - muisspel
ORANJESTAD — Aruba 
heeft heel veel geld ge-
leend. Meer dan 4 mil-
jard florin. Wat is er met 
dat geld gedaan? Waarom 
houdt niemand dat bij en 
geeft een overzicht? En 
wat gaat Aruba doen met 
de aanbevelingen van het 
Cft en het IMF?

OPINIE

Renée van Aller en John de 
Vries schrijven regelmatig 
voor Amigoe. Vanuit hun 
juridische, bestuursrechte-
lijke, wetgevende en finan-
cieel economische kennis 
en ervaring, toetsen ze de 
theorie in de praktijk. Re-
née werkte als jurist lange 
tijd voor de Universiteit 
van Aruba en de Arubaanse 
overheid. John J.P. de Vries 
was jarenlang werkzaam 
als jurist bij de overheid. 
Zij presenteren een analy-
tisch, vakbekwaam en on-
derbouwd oordeel op actu-
aliteiten.

NAAR AANLEIDING van 
het immoreel warrig sug-
gestief stukje over mij in 
deze krant van zaterdag 28 
februari 2015 slechts dit mij-
nerzijds als reactie:
Tegen de zichzelf ‘macamba’ 
noemende schrijvers, het 
volgende: moet Aruba meer 

of minder van dit soort ‘ma-
camba’s’ op het eiland wil-
len? Mijn antwoord is een 
citaat: “Minder, minder, min-
der!” Liefst geen enkele! Weg 
ermee!

PROF. DR. EVA LATHAM,
Aruba

Meer of minder
De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redactio-
neel bewerken, inkorten of besluiten niet te plaatsen. Brie-
ven mogen maximaal 600 woorden bevatten, moeten voor-
zien zijn van naam en woonplaats (worden gepubliceerd) 
en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie, maar ter 
verificatie). We accepteren alleen digitaal gestuurde brie-
ven. Ons e-mail adres is: arubaredactie@amigoe.com.
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