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D
e documentaire ‘Frank
Martinus Arion: Yu di
Kòrsou’ gaat in premi-
ère in ‘Theater van ’t
Woord’. Ook wordt

zijn nieuwe bundel ‘Heimwee
en de Ruïne’ gepresenteerd. Met
260 toeschouwers zit de zaal he-
lemaal vol. ,,We moesten zelfs
nog een aantal laatkomers terug-
sturen”, aldus de woordvoerder
van de OBA. Er blijkt dus veel

belangstelling voor de ‘homma-
ge’ aan Martinus Arion te zijn. 

,,Bon nochi.” Men begroet el-
kaar in het Papiaments. De Am-
sterdamse bibliotheek staat even
in het teken van Curaçao. Na een
kopje koffie en een hapje eten,
mag men vanaf 19.30 uur de
theaterzaal binnengaan.

Het project maakt deel uit van
een drieluik waarmee initiator
Cindy Kerseborn schrijvers uit

Suriname en het Caribisch ge-
bied onder de aandacht brengt.

De Cimaké Foundation, die
het project van Kerseborn
steunt, vindt dat er te weinig
aandacht wordt besteed aan de-
ze personen. In het woord voor-
af daagt de spreker de publieke
omroep dan ook uit om ‘durf te
tonen’ deze film ook voor een
groot Nederlands publiek te ver-
tonen. ,,Deze film verdient een

groter publiek dan alleen deze
zaal”, vindt hij. 

Ook Gevolmachtigde mi-
nister Marvelyne Wiels spreekt
de toeschouwers toe. Ze noemt
Martinus Arion ‘een van de
beste schrijvers uit het Neder-
lands Koninkrijk en het Cari-
bisch gebied’. Ze spreekt haar
bewondering uit over de manier
waarop hij uitdagingen in moge-
lijkheden  heeft  omgezet.  Daar-

Hommage aan
Documentaire ‘Frank Martinus
Arion: Yu di Kòrsou’ in première
Een regenachtige gure dag. Beslist geen
Curaçaose temperaturen in de Nederlandse
hoofdstad. Toch staat de zevende etage van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) even in
het teken van het land dat die dag sinds drie jaar
autonoom is en een van haar beste schrijvers:
Frank Martinus Arion. 

Door Elodie Kint

Frank Efraim Martinus (de
echte naam van de schrijver) is
geboren op Curaçao in 1936.
Sinds jaar en dag is hij een
toonaangevend Nederlands-
Antilliaanse schrijver, dichter
en taalwetenschapper. Hij
heeft gestudeerd in Neder-
land. Hij werkte in Nederland,
Suriname en op de Nederland-
se Antillen en schreef in het
Nederlands en Papiaments.
Hij debuteerde in 1973 met de
roman ‘Dubbelspel’ - waar hij
de Van der Hoogtprijs mee
won. 

Arion verloor zijn moeder
en zusje bij een verkeersonge-
luk op Aruba toen hij vier was.
Zijn oma voedde hem en zijn
overgebleven zusje verder op.
Hij moest daarvoor terug naar
Curaçao, waar hij opgroeide in
Otrobanda. 

Toen hij naar Nederland
vertrok in 1955, was Arion
achttien jaar oud. Hij studeer-
de Nederlandse taal en letter-
kunde in Leiden. Hij kon
lastig wennen in Nederland en
had vooral contact met andere
Antillianen. Samen met Cola
Debrot gaf Frank Martinus
Arion zijn eerste gedichten-
bundel uit in 1957. Met twee

andere Antillianen richtte hij
het tijdschrift ‘Encuentro
Antilliano’ op. 

In 1975 doceerde hij in
Paramaribo. Daar ontmoette
hij zijn vrouw, Trudi Guda,
Surinaamse cultureel antropo-
loge en dichter. Ze vertrokken
naar Curaçao na de coup van
Bouterse. Hier focuste Arion
zich op het werk dat hem
fascineerde: de standaardise-
ring van de Papiamentse taal.
Later richtte hij een eigen
politieke partij op die ‘het
Papiamentu’ moest bescher-
men voor de toekomst. 

In 1996 verscheen ‘The
Kiss of a Slave. Papiamentu’s
West-African Connections’,
Arion’s dissertatie over de
oorsprong van het Papiamen-
tu. Hierop promoveerde hij
aan de Universiteit van Am-
sterdam. 

In 1992 werd de schrijver
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. In december 2008
maakte hij echter bekend zijn
lintje terug te willen geven aan
de Staat der Nederlanden,
omdat hij vond dat Nederland
bezig was met een herkoloni-
satie van de Antillen, door de
sanering van de Antilliaanse

schulden te koppelen aan
meer justitiële controle. 

In oktober en november
2006 werd ‘Dubbelspel’ de
speerpunt van de nieuwe
leescampagne ‘Nederland
Leest’. Zijn roman werd in een
oplage van 575.000 exempla-
ren gratis verstrekt aan leden

van openbare bibliotheken,
met de bedoeling zo veel mo-
gelijk lezers van het boek te
laten discussiëren. Het werkte.
Door de massale vraag naar
het gratis exemplaar werd na
slechts een week besloten een
extra oplage van 150.000 stuks
te drukken. 

Frank Martinus Arion

Frank Martinus Arion en zijn echtgenote Trudi Guda. 
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Gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels, kreeg de
eerste nieuwe bundel van Frank Martinus Arion overhandigd.


