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De streekroman is terug van weggeweest. Ooit het type fictie dat het meest 

gelezen werd. Vaak de enige manier voor het lezende stadspubliek om 

geïnformeerd te worden over het leven op het onbekende platteland. Je ging 

daar niet heen.  

Vanaf de negentiende eeuw waren stadsbewoners geen grote wandelaars. De 

vervoersmiddelen met paarden als energiebronnen waren miserabel en waar 

zou je kunnen verblijven als je er geen familie had wonen? Vandaar de 

belangstelling voor streekromans. ‘Regional novels’ in het Engels.  

Een betere term is ‘local novel’. De lokale roman die ‘lokale kennis’ en 

informatie bevat. Een halve eeuw geleden begon de behoefte aan lokale kennis 

weg te ebben. De wereld leek open. De media informeerden ons over van alles 

en nog wat en hoe langer hoe meer mensen konden zich comfortabele reizen 

veroorloven. Nog belangrijker: de mensheid leek af te stevenen op een 

eenvormig, algemeen menselijk levenspatroon.  

Literatuur met een universele strekking omtrent onze universele existentie 

kreeg alle ruimte. De lokale streekroman met aandacht voor eigenaardige 

folklore hoefde niet meer. Er werd zelfs op neergekeken. Daar is de laatste 

jaren verandering in gekomen. Na een metamorfose te hebben ondergaan 

verschijnt de ene lokale roman na de andere.   

 

Een roman over het leven in een ‘street gang’ in een kosmopolitische stad; een 

roman over machtspelletjes op een universiteit; een roman over een streng 

islamitische Somalische dorpsgemeenschap en ga zo maar door. Wat is het 

verschil met universele literatuur die zich ook altijd in een specifieke locatie 

afspeelt? In de lokale roman staat de aandacht voor de lokale cultuur centraal. 

De personages worden geacht daarvan de personificatie te zijn, met als 

onherroepelijke consequentie dat ze vaak iets houterigs krijgen, iets 

karikaturaals. Dat nemen we op de koop toe want er staat wat tegenover.  



De lokale roman licht ons in over toestanden waarvan we amper op de hoogte 

zijn. Omdat we inmiddels doorhebben dat de wereld verre van eenvormig is, 

dat er in allerlei uithoeken vreemde dingen gebeuren, neemt de belangstelling 

voor andere en vreemde locaties toe. En dus ook voor lokale romans.  

‘Schutkleur’ van Bernadette Heiligers is een typisch moderne lokale roman. Dit 

is haar eerste roman en het onderwerp is inderdaad de lokale cultuur, die zich 

op Curaçao profileert in aanraking met de Nederlandse cultuur. Hoofdpersoon 

is een Curaçaose professional die, aan het einde van zijn carrière gekomen, wel 

een vriendenboek verdient. Zijn nicht gaat daarvoor zorgen en zo komen de 

gesprekken over hem, zijn familie, vrienden en tal van wederwaardigheden los.  

Harold groeide op in een typisch Curaçaos eenoudergezin, verheerlijkte de 

Nederlandse cultuur, ging daar ook studeren, om na zijn studie met zijn 

kersverse Nederlandse vrouw terug te keren naar Curaçao en zijn familie. Dat 

geeft aanleiding tot allerlei misverstanden en wrijvingen. Als hij zich ervan 

bewust wordt door Hollanders niet helemaal voor vol te worden aangezien, 

maakt hij een mentale ommezwaai van 180 graden, de ‘Creoolse revolutie’, en 

werpt zich op als fanatiek verdediger van de Curaçaose taal en cultuur. Heeft 

hij nu de weg terug gevonden?   

Hij pleit voor authentiek Curaçaos onderwijs zonder oog te hebben voor de 

beperkingen die dat ook weer met zich meebrengt. Niet alleen beperkingen, 

ook tal van idiote tegenstrijdigheden. Een medewerkster van hem, die ervoor 

vecht het Papiaments als voertaal in het hele onderwijs in te voeren, stuurt 

haar eigen kinderen doodleuk naar een internationale school waar het 

Papiaments geen enkele rol speelt. Helemaal karikaturaal is het niet, want wie 

een beetje thuis is in de Curaçaose onderwijswereld, vermoedt al snel welke 

reële personen model stonden.  

Stap voor stap komt ook Harolds familiegeschiedenis om de hoek kijken, met 

alle vragen over afkomst, wie wel en wie niet je vader is, je kleur, je haar, je 

beperkte welstand, je complexen. Een oom merkt op: “Als je leert dat er van 

alles mis is met je afkomst, dan wil je iemand anders zijn. Sommigen hadden er 

meer last van dan anderen.”  

Daarover gaat het boek, over al die in wezen onzinnige dingen waarvan we last 

hebben en die ons nopen een schutkleur aan te nemen. Over de gevolgen 



daarvan. Argwaan, achterdocht, vooroordelen en vetes. En niet te vergeten 

over onzinnigheden die het functioneren van bijvoorbeeld het 

overheidsapparaat blokkeren: “Wie een zielig verhaal heeft, Papiaments 

spreekt en een beetje in- en uit kan ademen, maakt kans op de beste functies 

bij de overheid. Ben je bekwaam, of, erger nog, kom je uit een stabiel gezin, 

word je publiekelijk ontleed en verdacht gemaakt.” Het is kleinzieligheid troef.  

Omgekeerd wordt van de Hollanders een cartoonachtig beeld gegeven. Niet 

helemaal onterecht, dunkt me. Zoals van Gerda, de vrouw van Harold, die de 

gevoeligheid van een neushoorn tentoonspreidt. Die door alle porseleinkasten 

heen banjert en zich opwerpt als kampioen Hollandse zuinigheid. Of de 

vooroordelen van een Hollandse ondernemer op Curaçao die de Europese 

omgangsvormen als beschaafder ziet dan die van Curaçao, maar zelf het 

toonbeeld is van een arrogante barbaar.   

 

De roman van Heiligers biedt in feite een hilarisch beeld van al deze 

interculturele ongemakken waar Curaçao zo vol van is. Curaçao-Nederland, 

zwart-wit, arm-rijk. De half geopende ritssluiting op de voorkaft wil maar niet 

dicht, zoals Otti Thomas het in de Amigoe formuleerde.  

De roman is compact geschreven en wisselt regelmatig van perspectief zonder 

dat het ook maar een moment storend is. Qua compositie staat het als een 

huis. Een plot is er eigenlijk niet. Toch is er spanning. Het boek leest als een 

verzameling puzzelstukjes die gaandeweg ingenieus in elkaar worden 

geschoven. Al komen de personages wat houterig over, de lezer krijgt een 

scherp beeld van de lokale culturele perikelen, zoals het hoort in een lokale 

roman. Geen totaalbeeld. Gelukkig niet, want zonder geheimen zou er geen 

leven zijn. Het boek eindigt dan ook met de zin: “Sommige dingen kun je maar 

het beste laten rusten.” 
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