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B
ij uitgeverij In De
Knipscheer is de
dichtbundel ‘Tem-
pels in woestijnen’
van Boeli van Leeu-

wen uitgekomen. De gedichten
verschenen eerder op Curaçao
in 1947, maar daarna leek het er-
op, dat het boek verdwenen was.
Van Leeuwen was ook niet op
herdruk uit, werd gezegd. Het
leek hem niet zijn beste werk.
Als men het boek openslaat,
staat de titel ook binnenin, zodat
met tempels de gedichten be-
doeld zullen zijn. Op de kaft ziet
de lezer cactussen in een droge
vlakte. Geen makkelijke gedich-
ten dus. Het allereerste gedicht
is van een absolute schoonheid:
Ik ben zoals ik ben, nauwelijks
denkend aan de duizend won-
den,
En soms onnoemelijk bezeerd
om één verloren traan.

Ik zie de pijn niet in het verbor-
gen zwoegen der gezonden,
Maar de hand, die brak het
broodgeworden graan.

De eerste twee regels geven de
brute tegenstelling tussen de be-
slotenheid van de eerste regel;
een ‘ik’, dat doelgericht is en
geen aandacht heeft voor pijn,
en de overgevoeligheid en open-
heid, van de tweede. De derde
regel is gelijk aan de eerste,
maar dan voor anderen. In de
vierde regel komt de tweede
terug. Eén breekt met zijn hand
de werkelijkheid open (het ge-
dicht is het brood): kijk, zegt hij,
ik ben maar gewoon een mens,
overgevoelig én gesloten. Ik sta
buiten het uitzichtloze leven,
maar mijn leven krijgt zin, door
aan anderen zin te geven. Daar-
om breek ik de werkelijkheid.
Om het te onderscheiden. Zoals
Christus het brood brak.

Dit openingsgedicht blijkt de
sleutel voor de andere gedich-
ten: ‘Moeder van mijn moeder’:
het brood wordt gebroken zo-
lang men leeft; bij het naderen
van de dood grijpen de tegen-

stellingen in elkaar. ‘Soldaten’:
hier moet zelfs God tot een wij-
ziging van de feitelijkheid over-
gaan. ‘Nacht’: een verlangen
naar een draaglijk bestaan.

Stuk voor stuk gedichten waar
men dagen, zo niet weken, over
kan nadenken.

Van een andere orde is
‘Luchtgevechten boven een
krankzinnigengesticht’. Welis-
waar gaat het ook hier over de
scheiding tussen sympathie en
antipathie, maar uitgerekt tot
onmenselijke proportie. Als ie-
dereen de oorlog verklaart, vin-
den we daar niets vreemds aan.
Maar als je die ziet met ‘de tra-
nen van een scheefgeslagen
ziel’, is niets meer normaal. Een
ongebroken werkelijkheid is ab-
surd:

Luchtgevechten boven een krank-
zinnigengesticht.

Ze zitten dichtgemetseld in het
binnenhof
En strelen met verheugde handen
over de verminkte bomen.
Een grijns van opgewondenheid

hangt in de tuin en dof
Staan anderen verstard te dro-
men.

Met een juichend helle kreet, een
hand omhoog gegroeid, 
Blaft de mens de dood in ‘t ge-
zicht,
Die in zijn vuren mantel tot een
kramp verschroeit,
De kiem, die naar de zon en naar
het leven was gericht.

In plotseling ontzettend angstver-
stijven,
Klappen zij hun kaken op elkaar
en kruipen
Handenklauwend in het geelver-
schroeide gras en wrijven

Hun gekwelde ogen in de dorre
grond.
En de tranen van een scheefgesla-
gen ziel
Die God hen uit de hemel zond.

Naar vorm een sonnet - twee
maal vier regels, twee maal drie -
in een dwingende trochee - over-
heersend kort lang, kort lang -
zou het vierde couplet moeten

verheffen.  Dat doet het ook,
maar na enig nadenken. ,,Blaft
de mens de dood aan in ’t ge-
zicht”, is wat iederéén deed. 
Ook zij, de normalen, vergeten
hun op de zon gerichte ziel. Ze
richten zich op hun leider. In
1947 was de Hitlergroet met 
verheven arm nog scherp aan-
wezig in de herinnering (met
juichend helle kreet). Als je 
uitgeroeid gaat worden om je
anders-zijn, (in plotseling ont-
zettend angstverstijven) blijkt
dat je menselijkheid door God
gegeven is; én de tranen (de
menselijkheid) én de scheefge-
slagen ziel (de afwijking) zijn as-
pecten van het bestaan. Wie in
die situatie zit, ziet dat niet (hun
gekwelde ogen in de dorre
grond).

Er volgen nog de gedichten
‘Oorlog’, ‘Otrobanda’, ‘Isla di
Makuaku’ en ‘God’.

Ten slotte lezen we het ver-
haal van ‘Onkel Patrice’. In dit
verhaal beleven we de dagelijkse
belevenissen zonder dat zij in
een oneindig perspectief getrok-
ken worden, zoals bij de gedich-
ten. Het is amusant verteld.
Men ziet het licht trillen boven
de straten. Het begin van het
verhaal gaat over een aanslag,
maar blijft grappig. Eveneens
heel leuk te lezen is (Boeli vertelt
over zichzelf) de totstandko-
ming van zijn huwelijk. Maar
het werkelijke probleem is de
uitgave van zijn eerste boek. Hij
heeft iemand nodig met een
drukpers. Dat blijkt Onkel Patri-
ce te zijn en het boek gaat heten:
‘Tempels in woestijnen’. 

Van Leeuwen vertelt over
Tempels in woestijnen: ,,Op de
achterkant werd, in kleine let-
ters, de naam van de drukkerij
vermeld: Imprenta Bolivar. Vijf-
tig exemplaren werden er ge-
drukt, waarvan tien mislukten.
Van de veertig overgebleven

bundeltjes heb ik er acht ver-
kocht in de winkel van Abram
Salas. Een tiental werd verdeeld
onder vrienden en de rest is in
de loop der jaren door kakkerlak-
ken opgevreten.”

Nu ligt het boek dus weer on-
der handbereik. 

Voor wie zich werkelijk in dit
boek gaat verdiepen, is het mo-
gelijk zowel dichter als verteller
te worden. Of beide. Lezer bent
u al.

Herdruk ‘Tempels in woestijnen’

Kleindochter van Boeli van Leeuwen, Eva Koert, mocht het eerste exemplaar van de herdruk van ‘Tempels in woestijnen’ in ont-
vangst nemen tijdens het jaarlijks boekenfestijn in Podium Mozaïek Amsterdam. Het festijn werd georganiseerd door Uitgeverij In
de Knipscheer. Op de foto de overhandiging door Franc Knipscheer aan Eva Koert. FOTO OTTI THOMAS

,,Veel is er gespeculeerd over de
inhoud van de eerste werken van
Boeli van Leeuwen. Tot voor kort
waren zelfs de titels onbekend
voor de meeste van zijn bewon-
deraars. Van ‘Tempels in
woestijnen’ heeft men wel ge-
dacht dat het nooit verschenen
was.” Dat schrijft Maritza Coo-
mans-Eustatia in ‘Drie Curaçao-
se Schrijvers in veelvoud’ in
1991.

,,Tempels in woestijnen is wél
verschenen”, zo staat op de web-
site van Aart G. Broek
(http://klasse-oplossingen.nl).
Hij vervolgt: ,,Boeli van Leeu-
wen schreef er zelf over in het

verhaal ‘Onkel Patrice’ in zijn
verzameling columns ‘Geniale
anarchie’: ‘Willemstad, Curaçao,
1947: Bladzijde na bladzijde
werd in een lichtblauw, nauwe-
lijks zichtbaar letterschrift door
het persje geproduceerd. Bij het
aanschouwen van dit wonder,
barstte Onkel Patrice, driftig pe-
dalerend, plotseling uit in een
aria uit Rigoletto. Het bundeltje
werd in een kaft gezet, waarop
nog steeds te lezen staat: Tem-
pels in woestijnen. Het geheel

werd ten slotte met een fraaie ro-
de draad ingenaaid. Op de
achterkant werd, in kleine let-
ters, de naam van de drukkerij
vermeld: Imprenta Bolívar. De
totale oplage bestond uit vijftig
exemplaren, waarvan tien mis-
lukten. Van de veertig overgeble-
ven bundeltjes heb ik er acht ver-
kocht in de winkel van Abram
Salas. Een tiental werd verdeeld
onder vrienden en de rest is in
de loop der jaren door kakkerlak-
ken opgevreten. De drukkerij is

nooit weer voor ander werk ge-
bruikt.’”

De bundel bleef decennia
lang onvindbaar. Ook nadat
Wim Rutgers als enige en eerste
er in Drie Curaçaose Schrijvers
in veelvoud (1991) over kon
schrijven: ,,Deze poëziebundel
lezen we, zowel in zijn structu-
rele ordening van het totaal als
in afzonderlijke gedichten, als
een tocht van duisternis naar
licht, van dood naar leven, van
pessimisme naar optimisme,

van dreiging naar vrijmaking,
van God weg naar een aan-
vaarden van een natuurlijk le-
ven. (…) Een bundel die zo door-
gestructureerd is, mag alleen al
daarom als een sterk debuut gel-
den.”

Er is maar één reden om de
vroege gedichten van een auteur
die later een groot prozaïst is ge-
worden uit te geven: zijn lezers
willen alles onder ogen krijgen.
Zij zullen zien dat de héle Van
Leeuwen al direct aanwezig was
in 1947, het jaar waarin de bun-
del verscheen. Boeli van Leeu-
wen schreef om gelezen te wor-
den, niet voor de zeldzaamheid.”

Speculatie en gevonden

Het gedicht ‘Moeder van mijn
moeder’ in Van Leeuwens
Tempels in woestijnen (1947).

FOTO AART G. BROEK

Omslag eerste druk van
‘Tempels in woestijnen’, in
1947 in eigen beheer verzorgd
op Curaçao; een origineel
exemplaar wordt bewaard in
het Letterkundig Museum,
Den Haag. FOTO AART G. BROEK

De omslag van ‘Tempels in
woestijnen’. 

Boeli van Leeuwen, 18 jaar. 
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Een dichter is geen dichter omdat
hij verzen maakt. Een dichter is
iemand die toelaat dat de gedichten,
die als engelen om zijn hoofd
cirkelen, hem verzen fluisteren. De
dichter luistert en schrijft ze op. Al
is het maar één gedicht, we weten
dan, dat hij een dichter is.

Door Jan Bouman

Dorothy en Boeli van
Leeuwen met hun eerste
kind, in Den Haag, eind
1947. Boeli, geboren op 10
oktober 1922, is hier 25
jaar, de leeftijd waarop hij
de gedichten in ‘Tempels
in woestijnen’ schreef. 

FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD


