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“Op 1 juli 1863 werd de slavernij op Curaçao afgeschaft door
Willem III, […] Op dezelfde dag dat de proclamatie van Willem III
op de Fortmuur in Willemstad werd gespijkerd, werd Adam Polaar geboren in Moordrecht aan de Hollandse IJssel als vrije burger van de Staat der Nederlanden. In zijn drassig en dampig land
bestond geen slavernij: de armen waren volkomen vrij om te verrekken van de honger en te verstijven van de kou. In de touwslagerij van Moordrecht stonden kinderen van zes jaar vijftien uur
per dag te draaien op de touwbanen: van iedere honderd gingen
er vijftig kapot aan de tering vóór ze tien jaar oud waren. Zo was
het ook in de dekenfabrieken van Leiden, de steenfabrieken van
Franeker en de sigarenindustrie van Kampen.
Willem III schonk vrijheid aan de negers van Curaçao en sliep ‘s
nachts rustig achter zijn brede baard. Dat de kinderen van zijn
eigen volk vijftien uur per dag als beesten werden afgejakkerd
voor één dubbeltje per dag was in die wereld zó normaal, dat hij
voor het slapen gaan er niet eens over nadacht.”
Citaat uit Boeli van Leeuwen, De eerste Adam (1966)

pg. 4

Voorwoord
Hoe komt het dat Nederland met betrekking tot een
paar Caribische eilanden nog steeds een semikoloniale band
blijft houden? Hoe komt het dat deze zogenaamd autonome eilanden blijkbaar of schijnbaar niet voor zichzelf kunnen zorgen
en dat er ondanks een voortdurende onvrede doorgemodderd
wordt in deze relatie? Waarom zijn vrijwel alle Caribische eilanden onafhankelijk en Curaçao, Aruba en St.Maarten niet? Welke
invloed heeft dat op het Curaçaose volk?
Met het citaat op de vorige pagina wil de bekende Curaçaose schrijver Boeli van Leeuwen (1922-2007) de slavernij niet
bagatelliseren, maar wel relativeren. Hij was een blanke Curaçaoënaar uit de gegoede stand. Hij kon en mocht dat schrijven
en had waarschijnlijk gelijk. Tegenwoordig is men kritischer en
gevoeliger geworden. Je moet oppassen wat je zegt, zowel in
Nederland als op Curaçao. Dat is geen gezonde situatie. Met dit
boekje wil ik een zo compleet mogelijk beeld geven van de
moeizame relatie tussen twee volkeren, een relatie, die van beide kanten nog teveel onbegrepen is en steeds meer uitmondt in
beschuldigingen, in generalisaties en in vooroordelen. Curaçao
en Nederland leven in een constante limbo met elkaar, dat wil
zeggen in een onbevredigende situatie die maar niet wil veranderen.
Ook een troebele relatie, want men weet vaak van elkaar niet waar men het over heeft en wat die relatie, ook staatrechtelijk, in de praktijk nu eigenlijk inhoudt. Het mag dan wel
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goed vissen zijn in troebel water, zoals het spreekwoord luidt,
maar de vis wordt uiteindelijk duur betaald.
Het boek bestaat uit 11 hoofdstukken, afgewisseld met
persoonlijke ervaringen in Curaçao, en bouwt vanuit beider verleden, Nederland en Curaçao, een betoog op dat leidt tot meer
begrip voor elkaar en een wellicht betere toekomst op lange
termijn van Curaçao, het grootste en meest bevolkte eiland van
de voormalige Nederlandse Antillen. Het 11de hoofdstuk is vanwege het internationale karakter ervan in het Engels geschreven
en het boek besluit met een epiloog in het Papiaments.
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