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mee doelt ze op het verliezen
van zijn moeder op jonge leeftijd
en het verhuizen naar Neder-
land; een heel andere cultuur. 

De documentaire bevat veel
beelden van de zee. Zowel de
grijze zee in Scheveningen, als
de wilde zee aan de noordkust
van Curaçao bij Shete Boka. De
gedichten van Martinus Arion
komen daar ook op terug. Zo be-
schrijft hij bijvoorbeeld een scè-
ne aan ‘Boka Tabla’. 

De schrijver spreekt ook over
zijn moeder. Hij zegt dat ze hem
bij staat in het leven, ondanks
dat ze er niet meer in levende lij-
ven is. ,,Ze verschijnt als ik pro-

blemen heb. Dan helpt ze me en
zegt ze welke richting ik op
moet. Zegt ze dat ik naar links
moet, dan ga ik dus naar rechts”,
vertelt hij, terwijl hij met glinste-
rende ogen naar de lens van de
camera kijkt. Een luid gelach
klinkt uit de zaal. 

Ook gaat het veel over taal.
Martinus Arion was oprichter
van een politieke partij die Papi-
aments als erkende taal wilde.
Omayra Leeflang weerlegt dit
ideaal. ,,Ik ben vertegenwoordi-
ger van de derde weg. Verrijk je-
zelf door meerdere talen te spre-
ken, vernauw jezelf niet door en-
kel Papiaments, maar gebruik

bijvoorbeeld ook Engels.” Wel
geeft ze toe dat Papiaments vaak
wordt gebruikt op Curaçao om
mensen op hun gemak te stel-
len. ,,Taal is belangrijk voor de
identiteit.” Ze noemt ‘Yu di Kòr-
sou’ dan ook geen nationaliteit,
maar een identiteit in de docu-
mentaire. 

Veel gedichten die Kerseborn
heeft uitgelicht gaan over Arions
verleden in Nederland. Gedich-
ten over het wennen aan maat-
schappijen. Maar Arion had niet
alleen kritiek op Nederlanders.
Hij wist ook vaak de Antillianen
schriftelijk in de kraag te vatten. 

Zo schreef hij een gedicht

over ‘blanke negerinnen’. Nege-
rinnen in Nederland die zich
geen negerin meer voelen.
,,Maar hun achterwerk verraadt
hen”, schreef Arion. In de docu-
mentaire draagt hij het gedicht
voor. Het lijkt een van de gedich-
ten die het beste in de smaak valt
bij de aanwezigen.

Een belangrijk universeel
onderwerp volgens Kerseborn,
is de functie van een man
binnen het gezin. Hierover laat
ze zeven Antilliaanse mannen in
discussie gaan. De een zegt dat
het normaal is dat een man
meerdere vrouwen heeft. Een
ander noemt de vrouw ‘onderda-
nig’ in Antilliaanse gezinnen.
Ze trekken de vergelijking naar
Nederlandse gezinnen, waar vol-
gens sommige mannen de sek-
sen meer gelijk zijn. ,,Een trou-
we neger is een lelijke neger”,
vindt een van de oudsten aan ta-
fel. Als reden noemt hij het sla-
vernijverleden. Sterke mannen
werden ingezet op meerdere

vrouwen, ‘dat is inmiddels geso-
cialiseerd’. 

Frank Martinus Arion experi-
menteerde juist met die ge-
woontes. In ‘De Laatste Vrijheid’
draait hij de rollen om. De man
zorgt in dit gedicht voor de kin-
deren en de vrouw krijgt zo de
vrijheid om zich te ontwikkelen.
,,Dat was revolutionair voor de
Cariben”, luidt een reactie in de
documentaire. 

In de montage is veel ruimte
gelaten voor eigen observatie en
interpretatie van het portret. Zo
nu en dan mag de toeschouwer
een aantal seconden naar een
beeld kijken waarin niets wordt
gezegd. Alleen een beeld van de
zee, of van Martinus Arion die
zwijgend de camera in kijkt. 

Als de aftiteling begint klinkt
een luid applaus in de zaal. De
reacties achteraf bevestigen de
positiviteit over de documentai-
re. ,,Wat een mooi portret, hè?”,
klinkt het. ,,Ja, echt heel erg
mooi gedaan!” 

Curaçaose schrijver

Regisseur Cindy Kerseborn met een groot deel van de crew die meewerkte aan de documentai-
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Het ‘Theater van ’t Woord’ kwam helemaal vol te zitten met belangstellen-
den. 

R egisseur Cindy Kerse-
born maakt een drieluik
van schrijvers uit Suri-

name en het Caribisch ge-
bied om hen onder de aan-
dacht te brengen. Een serie
over Caribische schrijvers
die iets betekenen voor het
land van herkomst; grootse
schrijvers die iets betekend
hebben voor het literaire
landschap. Kerseborn vindt
het belangrijk te laten zien
wie de persoon is achter de
thema’s van de literaire wer-
ken. 

Stichting Cimaké Founda-
tion steunt dit project. De
stichting heeft als doel het
organiseren van lezingen,
conferenties en tentoonstel-
lingen over sociale, politieke
en culturele onderwerpen
over met name de Cariben
als land van herkomst en Eu-
ropa als bestemming. Ook
vervaardigt de stichting audi-
ovisuele producties over de-
ze thema’s.

Het eerste project rondde
Cimaké Foundation af in

2010. Toen was de Suri-
naams-Nederlandse schrij-
ver Edgar Cairo de hoofdper-
soon in ‘De culturele nala-
tenschap van Edgar Cairo
1948-2000’. De documen-
taire over de Antilliaans-
Nederlandse schrijver Frank
Martinus Arion is onderdeel
van het tweede deel. De
hoofdpersoon voor het derde
deel - daar is Kerseborn nu
volop mee in overleg - blijft
vooralsnog onbekend. ,,In de
documentaire over en met
Frank Martinus Arion heb ik
een bewuste keus gemaakt
om alleen Caribische man-
nen aan het woord te laten
om over één van Arions the-
ma’s in zijn oeuvre te brain-
stormen namelijk: machis-
mo. Vaak, heel vaak, wordt
er over deze groep mannen
gesproken, ze worden be-
sproken, maar aan hen
wordt nooit gevraagd wat ze
zelf vinden, waar de pijn zit

en hun eigen emoties. En als
ik me niet vergis zal dit de
eerste keer zijn dat zeven Ca-
ribische mannen op de
Nederlandse buis zelf aan
het woord worden gelaten
over het onderwerp machis-
mo”, aldus Kerseborn.

Zij is het project begon-
nen, omdat ze wil laten zien
dat de thema’s, onderwer-
pen en in sommige gevallen
de boodschap van de schrij-
vers universeel is: ,,De
onderwerpen die ze tiental-
len jaren geleden behandel-
den zijn anno 2013 nog
steeds actueel. En dat zijn ze
over tien jaar ook nog
steeds.” Ook vindt ze het be-
langrijk om een andere kant
van de Caribische Nederlan-
ders te laten zien, omdat die
groep op de Nederlandse
buis nooit aan het woord
wordt gelaten. ,,Als zij in de
publiciteit komen, gaat het
vaak alleen maar over ge-
weld, misdaad en seks. Ik wil
ze een platform geven. Ik wil
meer dan dat laten zien.” 

Het project

Gevolmachtigde minister Wiels noemt Martinus Arion ‘een van de
beste schrijvers uit het Nederlands Koninkrijk en het Caribisch
gebied’.


