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R
onnyLobo (59) isde jongste
lootaandeCuraçaose lite-
raire stam.Zijndebuutro-
manBouwenopdrijfzand (In
deKnipscheer, €22,00) ligt

net indewinkel. ‘Ikbengeborenengeto-
genopCuraçao,maaruit Surinaamse
ouders’, zegtde schrijver.

‘Mijn literairepeetvader is FrankMar-
tinusArion.Hijheeftmijnmanuscript
gelezen. Frankheeftmehardaangepakt.
Mijnboek isnazijnkritiekzoveelbeter
geworden. Inmijnogen isAriononze
grootste levendeschrijver, enzijn roman
Dubbelspel isnooitovertroffen.’
Dubbelspel speelt zichaf opCuraçao,

inhet fictievegehuchtWokota.De
meestegebeurtenissenendialogenspe-
lenzichaf inhethuis vanhoofdpersoon
BoeboeFiel, eenkerkhof enCampoAle-
gre1, het reuzenopenluchtbordeel in
debuurt vande luchthavenHato2, dat
albijna65 jaarechtbestaat.
‘Mijnboek isvoor80procentautobio-

grafisch’, zegtLobo, ‘behalvedeseksdie

erinvoorkomt,diekonikenkeldromen.’
Lobo is architect enheeftuit zijnam-

bachtgeputvoorzijnboek. ‘Ikmerkte
eenshoeeendominantemanhetvoor
mijnietkonverbergendat zijn timide
vrouwfeitelijkdebelangrijkstebeslis-
singennam.Erkwamookeenseenop-
drachtgeefster teoverlijdenvlakvoordat
zedesleutel vanhaarhuis vandeaanne-
merontving.
‘Voor de presentatie vanmijn boek

zocht ik naar een symbolische plek en
die heb ik gevonden bij debaai van
SantaMartha3.’

Dat is eenvandemooisteplekkenvan
Curaçao.Denatuur is erongeschonden
enerheerst een 17de-eeuwse rust.Opeen
idyllischeplekverrijzenplots spookach-
tigeheipalenvaneenverlatenproject
vooreenhotel.Debouwisgestaaktnade
opstandvan30mei 1969,dieWillemstad
inbrandzette.
‘Zelf heb iknietsmethetmisluktepro-

ject temakengehad,maar ikbenwelal-
tijdgeïntrigeerdgeweestdoordebeton-

nenheipalenals stillegetuigenvanmis-
lukking, indezemooieomgeving.’

Niet ver vandezeplekwordteen
nieuwprojectontwikkeldvoor rijke
mensendiebijhungeldwillenkomen
wonen: ‘Investeer ineen toekomst
waarindevraagnaar locatiesmeteen
gunstigbelastingklimaat toeneemt, ter-
wijlhet aanbodafneemt’, beveeltdeont-
wikkelaaraanopzijnwebsite.
‘Laat ik jemeenemennaaronzemeest

literairebegraafplaats’, zegt Lobo, ‘de
dood is immersookeen thema inmijn
boek.’

Parijsheeft PèreLachaiseenLonden
heeftHighgate.Curaçaoheeft zijneigen
tropischeZorgvliedwaardedichtheid
aanoverledenpolitici, kunstenaars,
schrijvers endichtershoog is: debe-
graafplaatsvanBottelier4.

‘Hier liggendemonumentenvande
Papiamentstaligepoëzie’, zegt Loboen
houdt stil bijdegravenvanPierreLauf-
fer enElis Juliana.Wewandelenverder
onder ruisendebomendienogamper
opheteiland tevindenzijn,maarnog
welopdezebegraafplaats: deappeldam,
demispel, dekenepaendemahok.
Bij eenkleinenis ineenwalwaarde

gravenvijf hoogzijngestapeld, stopt
Lobo. ‘Hier ligtBoeli vanLeeuwen’, zegt
hij. ‘Vandegrotedrie vandeNederlands-
talige literatuuropCuraçao is alleen
Arionnog in leven.

‘TipMarugg,dederdevandedrie, ligt
nietopBotteliermaaropdeprotes-
tantsebegraafplaatsaandeRoodeweg
inOtrobanda5,maardie zitmeestal
opslot.’
Opheteilandwordt, behalve inBotte-

lier,haastnooit eengraf gegraven ineen
groeneomgeving.Meestalwordteen
huisjegebouwdvoordeoverledene.De
begraafplaats ziet eruit als eendoden-
dorpje, zondergroen.

‘Weet jedathethuisjesbouwenvoor
dedodenopdeFranseCaribischeeilan-
denMartiniqueenGuadeloupenogveel
verdergaat?Daarwordengebouwtjes
neergezetmetalles eropeneraan: ra-
men,deuren,pilaren, eenportiekje voor
hethuis,helemaal compleet.’

Ask a local

RONNY LOBO IN CURAÇAO

Architect en schrijver Ronny Lobo leidt ons langs de
groten vandeNederlandse enPapiamentse

literatuur opCuraçao.
Door JeanMentens Illustratie Leonie Bos
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O
p het landgoed, niet ver
vanFlorence,waarNiccolò
Machiavelli vijfhonderd
jaar geleden zijn be-
roemde IlPrincipe (Deheer-

ser of De vorst) schreef – hét handboek
voordictatorsenreal-politici – isnueen
Bed&Breakfast gevestigd, La Fonte del
Machiavelli.

‘Toen ik dit gebouw tien jaar geleden
kocht’, zegt Simone Calonaci, ‘was het
een puinhoop. Het vuilnis lag meters-
hoog tussende ruïnes. Alsof er sindsde
15deeeuwniemandmeerhadgewoond.
De draagbalken waren volkomen ver-
rot.’ Calonaci heeft de middeleeuwse
bouwval gerestaureerd, zeven kamers
metuitzichtoverdevallei volwijngaar-
denopdeuitlopers vandeApennijnen.
‘Hetwas spotgoedkoop. Ik hoefde geen
goodwill te betalen’, zegt hij grijnzend.
Tussenhet vuilnis vondhij het familie-
wapen vanMachiavelli. Het siert nude
gevel vandeB&B.

Calonaci’s zoon Matteo heeft Machi-
avelli nooit gelezen. ‘Niemand in Italië
leest Machiavelli’, beweert hij. Matteo
draagt een zelfontworpen sweatshirt
met de beeltenis van Benjamin Frank-
lin, zijn grote held, een van de Foun-
ding Fathers van Amerika.

De kamers van de B&B liggen in de
eeuwenoude schuur waarMachiavelli
zijn klemmen en jachtattributen be-
waarde. Ze zijn comfortabel,maar zon-
der fresco’s op het plafond, zonder de
prachtenpraaldieveelB&B’s inFlorence
enToscanekenmerken.

Boven op de steile heuvel staat het
huiswaarMachiavelliwoondenadathij,
de laatste republikeinse kanselier van
Florence, uit zijn ambtwas gezet. Hier
schreef hij,wanhopigendepressief,zijn
sollicitatiebriefmetaanbevelingenaan
Lorenzo de’ Medici die later, na zijn
dood, uitgegeven zouworden in boek-
vorm: Il Principe. Tegenoverhethuis ligt
deherbergwaarMachiavellizijndepres-
siesbestreed.Zijnbaankreeghijniet te-
rug.
De B&B wordt in beslag genomen

door eengroep Italianen. Zehebben el-
kaar tijdenseensafari inOeganda leren
kennen en nu houden ze hier een reü-
nie. ‘Machiavelli’, zegt de primatologe
die de safari naar de berggorilla’s orga-
niseerde, ‘soms valt zijn naamopde la-
gereschool.Daarnawordthijnietmeer
genoemd.Wijhebbenzoveelschrijvers:
Dante, Boccaccio, Petrarca.Machiavelli
doopte zijn pen in gif. Dante daarente-
gen schiep Beatrice,Michelangelo cre-
eerdeDavid.Wijhebbenzoveelschoon-
heid in Florence. Wat moeten wij nog
metMachiavelli?’

WelopennaardeAlbergaccio,deher-
berg,entreffeneenmassieveAfro-Cana-
deesopzoeknaareengoedglaschianti.

Natuurlijk kent hij Machiavelli. ‘You
know Tupac?’ is zijn wedervraag. ‘Zijn
laatste albumwas geïnspireerd opMa-
chiavelli.Famousguy, thatTupac.Noemde
zichzelf vaakMakaveli.’

In de herberg hangtMachiavelli aan
demuurendehuiswijnisuiteraardver-
noemdnaarde schrijver vanDeheerser.
‘Hijwasergdepressief indietijd’,vertelt
Margherita, de serveerster. ‘Hijwas zijn
baankwijt en leefde in armoede. Iedere
avond, als zijn vrouw sliep, kwam hij
hierdobbelen,drinkenenschuinemop-
pen tappen.Hij had een geheimegang
gebouwd, vanuit zijn huis, onder de
straatdoor,naardeherberg.’

Zij neemtmijmeedoor de gewelven
naarMachiavelli’swoonhuis, eengrote
villametuitzichtopdewijngaardenen,
inMachiavelli’s tijd,opzijngeliefdeFlo-
rence. Het huis is gerestaureerd, privé-
bezitenonbewoond.Deschrijftafel van
Machiavelli staatopleeuwenpotenvoor
het raam. ‘Hij zette hem vaak naast de
open haard. Hij was nogal een kou-
kleum’, beweert Margherita. Een Itali-
aanse leraar uit Lucca is ons gevolgd.
‘Machiavelli’, zegt hij bedachtzaam,
‘wordtdoorjullieverkeerdbegrepen.Hij
analyseerdedemacht.Hijschreef opwat
hij zag. Daar kunnen wij het niet mee
eens zijn,maar het was dewaarheid. Il
Principe isgeenlofzang,maardenaakte,
trieste waarheid overmacht enmach-

tigemannen.Machivalli was geendro-
mermaar een realist. Hijwas een repu-
blikein, die in de rede geloofde. Niet in
God.Zekerniet indepaus.’

Deleraarvertrekt.Margheritagaatde
lunchbereiden indeherberg. Ikblijf al-
leenachter inhetgrotehuis,dwaaldoor
de kamers en ga achter zijn schrijftafel
zitten. Urenlang. Ongestoord lees ik in
Deheerser,maakaantekeningenendan
loop ik door de gewelven terugnaar de
herbergentrekdedeurachtermijdicht.
Machiavelli, die hele generaties politici
–envooraldictators,Hitler,Stalin–inspi-
reerdeendoorzijnbiograaf ‘de invloed-
rijkste politieke schrijver aller tijden’
wordt genoemd, verdient in Italië zelfs
geensuppoostmeerdiezijnerfgoedbe-
waakt.

La Fonte del Machiavelli. Een ka-
mer kost ongeveer 80 euro per
nacht, inclusief uitgebreid ontbijt.
lafontedelmachiavelli.com

Machiavelli hangt
in deherberg

Lees aan de tafelwaarMachiavelli Il Principe
schreef en slaap op de plaatswaar de politiek
filosoof zijn jachtattributen bewaarde.
DoorGerard Jacobs

FLORENCE GERENOVEERD LANDGOED

Italië

Via een geheime gang liepMachiavelli van zijn huis naar de herberg.

Hier schreef hij,
wanhopig endepressief,

zijn sollicitatiebrief
aan Lorenzode’Medici

Heipalen in de baai van SantaMartha voor een hotel dat nooit is afgebouwd.


