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Het leven van de Cura-
çaose schrijver, voet-
baller en muzikant 
dr. Antoine ‘Twan’ J. 

Maduro omspant bijna de hele 
twintigste eeuw. 
Antoine Maduro werd in 1909 
geboren op Aruba, waar, zo-
als hij zelf schrijft, zijn navel-
streng ligt begraven. Hij verliet 
ons in 1997, na een sociaal en 
intellectueel rijk leven op Cu-
raçao.
Kennismaken met het leven 
van Antoine ‘Twan’ Maduro 
betekent ook op een persoon-
lijke, onorthodoxe manier 
kennismaken met de eeuw 
die achter ons ligt. Zijn leven 
raakt aan de kleine en grote, 
maar vooral ook aan de intie-
me geschiedenis van Curaçao, 
een geschiedenis die je niet 
zomaar in de officiële boeken 
kunt vinden.
Het is te danken aan het ini-
tiatief en het doorzettings-
vermogen van Daphne van 
Schendel-Labega – velen van 
ons hebben haar nog gekend 
in de jaren zestig als het hoofd 
van de Bibliotheek op Curaçao 
– dat wij in staat zijn dit leven 
van de wieg tot het graf te vol-
gen. Ruim dertig jaar geleden 
schreef zij vanuit haar toenma-
lige woonplaats Utrecht een in 
fraai Antilliaans-Spaanse stijl 
gestelde brief aan Maduro 
waarin zij hem voorstelde het 
verhaal van zijn leven te vertel-
len. Hij kon het op een bandje 
inspreken en zij zou het ver-
volgens voor hem uitwerken.
Na enig nadenken stemde Ma-
duro enthousiast met dit plan 
in. Hij zou Van Schendel-Labe-
ga regelmatig van aantekenin-
gen voorzien en hij gaf haar 
de volledige vrijheid om er de 

nodige vorm aan te verlenen. 
Hoewel hij aanvankelijk van 
plan was zijn levensverhaal in 
het Nederlands te schrijven, 
gaven zij toch de voorkeur aan 
het Papiaments, de taal waarin 
hij had ‘geleefd’, waarover hij 
zoveel wetenswaardigs had ge-
schreven en die hem later de 
doctorstitel zou opleveren.
Hoewel Antoine in 1989 – hij 
was toen tachtig jaar – zijn 
afrondende aantekeningen al 
had gestuurd, is hij toch nog 
tot 1994 doorgegaan met het 
voorzien van suggesties en 
commentaar. Van Schendel-
Labega had inmiddels beslo-
ten om de aantekeningen in 
de oorspronkelijk geschreven 
vorm als basis voor haar boek 
te gebruiken. Haar taak zou die 
van ghost writer en redacteur 
worden, met dien verstande 
dat zij zich de vrijheid zou 
veroorloven om, indien zij dit 
voor een goed begrip noodza-
kelijk achtte, in de oorspronke-
lijke tekst te interveniëren en 
deze aan te vullen – in de stijl 
en spelling van Maduro – met 
fragmenten uit onder andere 
recensies en correspondentie. 
Ook heeft zij bij dit werk geput 
uit haar persoonlijke archieven 
en werken uit haar bibliotheek 
om relevante informatie te ver-
garen over de geschiedenis van 
het Curaçao vanaf 1900. 
Wij kunnen haar niet genoeg 
erkentelijk zijn voor het vele 
werk dat zij voor dit doel heeft 
verricht. Zij heeft, na de laat-
ste aantekening van Maduro, 
nog jaren besteed aan het aan-
vullen en vormgeven van een 
boek waarvan zij de publicatie, 
helaas, zelf niet meer heeft mo-
gen meemaken. Haar gezond-
heid zou haar langzaam in de 

steek laten en enkele jaren na 
de eeuwwisseling moest zij 
haar pen voorgoed neerleggen. 
Zij heeft ons verlaten in 2012 
en stierf op Curaçao waar zij 
met haar echtgenoot was gaan 
wonen. Antoine Maduro was 
al in 1997 overleden.
Dat het boek toch nog tot stand 
is gekomen, is te danken aan 
de echtgenoot van Daphne, Pe-
ter van Schendel, die na haar 
overlijden het manuscript ter 
hand heeft gesteld aan Sidney 
Joubert met het verzoek om het 
te bestuderen, te reviseren en 
gereed te maken voor de druk-
ker. 
Joubert die bevriend was met 
beide auteurs, heeft enkele 
jaren besteed aan revisie van 
het werk. In een later stadium 
is hij hierbij geholpen door 
Lucille Berry-Haseth en Emy 
Maduro die ieder het hunne 
hebben bijgedragen om het 
boek te maken tot wat het is ge-
worden: een schitterend uitge-
geven boek over het leven van 
Antoine Maduro, verlucht met 
sprekende illustraties en, zo-
wel wat inhoud als wat vorm 
betreft, een sieraad voor elke 
Curaçaose boekenkast.
Alleen de titel al – ‘Leven, spijt, 
biecht en kritiek’ – wijst op de 
openhartige wijze waarop dit 
verhaal wordt verteld, een 
verhaal dat gaat over de jeugd 
en het volwassen leven van 
Antoine Maduro, een verhaal 
waarin hij zichzelf niet spaart 
en waarin hij, met naam en 
toenaam, iedereen bedankt die 
zich op de een of andere wijze 
voor anderen heeft ingezet, of 
dit nu is gebeurd door met pik-
houwelen en kruiwagens vol 
puin een voetbalveld ‘speel-
klaar’ te maken, door hulp te 
bieden aan het koor dat hij 25 
jaar lang dirigeerde, door hem 
een duwtje in de rug te geven 
tijdens zijn schoolcarrière of 
door hem de helpende hand 
toe te steken toen hij een plekje 
zocht in de maatschappij. Niet 
in de laatste plaats gaat daarbij 
zijn dank uit naar de Fraters 
van Tilburg.

De fraters
Maduro herinnerde zich dat hij 
van frater Faustinus in de eer-
ste klas van de basisschool de 
perfide opdracht kreeg om te 
beletten dat er leeskaartjes (die 
los op een plank stonden) door 

de passaatwind op de grond 
werden geblazen. Wie ooit de 
passaatwind in een klaslokaal 
heeft gevoeld weet dat dit een 
onmogelijke opdracht was. 
Maar elke keer als de kaartjes 
werden weggeblazen kreeg 
Antoine een flinke mep van de 
frater. Geen wonder dat hij een 
meester werd in het spijbelen.
Op een dag werd Maduro op 
de zwarte lijst gezet door een 
klasgenoot die, bij afwezig-
heid van de frater, op de klas 
moest passen omdat hij had… 
gelachen! Antoine moest op 
zijn knieën achter het bord 
gaan zitten en kreeg met een 
stuk touw, de ‘kabuya’, op zijn 
achterste. De klasgenoot werd 
later monseigneur…
Maar het gevoel van dankbaar-
heid zou altijd blijven over-
heersen. Dankbaarheid voor 
frater August bijvoorbeeld die 
zo graag een balletje mee trapte 
op het plein van de St. Jozef-

school. Hij 
schrijft: ‘Mi ke 
inkorporámi 
den e lista di 
tur e persona 
i entidatnan 
k’a elogiá fra-
ternan...’ (ik 
wil mijn naam 
op de lijst van 
alle personen 
en instellin-
gen die de fra-
ters hebben 
geprezen…).
In zijn latere 
aantekenin-

gen maakt Maduro soms met 
graagte gebruik van allerlei 
Nederlandse uitdrukkingen: 
‘Durante mi periodo di servicio 
tur kos no a bai van een leien 
dakje’, manera nan ta bisa na 
hulandes (in mijn diensttijd 
ging niet alles van een leien 
dakje, zoals ze in het Hollands 
zeggen). En: ‘mi tabata des dui-
vels’ (ik was des duivels) of: 
‘m’a bin beslagen ten ijs’ ( ik 
kwam beslagen ten ijs).

Voetbal
In zijn actieve voetbaltijd werd 
Maduro eens in een gedenk-
boekje naar aanleiding van 
het tienjarig bestaan van de 
voetbalclub ‘een der beste Cu-
raçaose voetballers’ genoemd 
en zijn oom wijdde zelfs een 
paar versregels aan zijn voet-
balkunst: ‘Antoine nos back 
famoso, tur parti conocí / ta 
defende su porta pa bala no 
pasé’ (Antoine, onze beroemde 
back, alom bekend / verdedigt 
zijn doel en pakt elke bal). 
Een frater merkte eens op dat 
‘Twan’ bekend stond om zijn 
‘kayonasonan’ (kanonschoten).
De jongen die met zijn vriend-
jes op straat nog oefende met 
een bal van elastiek, vodden of 
koeienblaas had niet kunnen 
denken dat hij in 1986 nog 
eens de aftrap zou verrichten 
voor de wedstrijd van het nati-
onale elftal van Curaçao tegen 
de Cubaanse selectie! Het jaar 
daarvoor was Maduro al opge-
nomen in de Hall of Fame van 
de Curaçaose Sportfederatie. 

Fundashon Instituto Raúl Römer en Fundas-

hon Pierre Lauffer presenteerden afgelopen 

zondag een Papiamentstalige autobiografie 

over Antoine J. Maduro in de Mongui Madu-

ro Library: Bida, remordementu, konfeshon i 

krítika, Un relato outobiográfiko, Antoine J. 

Maduro.

De eeuw van Antoine ‘Twan’ Maduro

Tekst: Fred de Haas  Foto’s: Ken Wong

Op de kaft van het boek staat een tekening van Elis Juliana. Hij maakte 
deze naar een idee van Sidney Joubert die Antoine Maduro vergeleek met 
een Don Quichot die de fouten te lijf ging. Maduro kreeg de tekening toen 
hij een eredoctoraat kreeg.

Het boek werd afgelopen zondag onder veel belangstelling gepresenteerd. 
Op de foto op de voorpagina twee dochters en een kleindochter van An-
toine  Maduro.
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Jamal Ouariachi
Jamal Ouariachi ontving onlangs de 
BNG Bank literatuurprijs voor auteurs 
geboren na 1975 die nog niet eerder 
een prijs ontvingen. De jury oordeelde: 
“De vierde roman van Jamal Ouaria-
chi laat ook zien hoe gemakkelijk de 
Nederlander pleegt te denken over het 
leed in een ver en arm land als Ethio-
pië. Niet de auteur of zijn hoofdper-
soon is cynisch, het is de wereld zelf, 
waar we desalniettemin toe veroor-
deeld zijn. Als contrapunt is er een lief-
desverhaal door de roman gevlochten. 
En hoewel er voldoende aanleiding 
is om ook in cynisme te vervallen bij 
de gedachte aan de heersende ideeën 
over huwelijk en seksualiteit, of aan 
de kinderlijke rijmpjes die verliefden 
bakken in de lachwekkende veronder-
stelling dat dat goudeerlijke poëzie is, 
de listige compositie van deze roman 
laat ook voldoende oprechte momen-
ten van genegenheid zien. En dit alles 
in een stijl die afwisselend woedend 
én gevoelig kan zijn, en soms zelfs 

beide tegelijk.” Jamal Ouariachi (1978) 
debuteerde in 2010 met de roman De 
vernietiging van Prosper Morèl.

Rafael Chirbes
In 2013 kwam de negende roman van 
Rafael Chirbes uit (1949 en vorig jaar 
overleden): En la Orilla, nu in het En-
gels vertaald als On the Edge waarin 
een zeventigjarige ondernemer, die 
zojuist (het is 2010) zijn timmerzaak 
failliet heeft zien gaan en nu zijn stok-
oude, terminaal zieke vader moet ver-
zorgen, om zich heen kijkt. Wat hij 
ziet is niet het Spanje, of de Europese 
natie, of welke ‘beschaafde’ natie dan 
ook, zoals we het ons graag voorstel-
len. Uitzichtloze werkloosheid, faillis-
sementen en alle tragiek die dat met 
zich meebrengt voor normale mensen 
die geen geslepen slimmeriken zijn, 
armoede, noodzakelijke prostitutie, 
eindeloze gesprekken over emigratie 
(waarheen?) en immigratie (wie over-
spoelen ons hier om werk van ons af te 
nemen?), gewelddadige criminaliteit, 

corruptie die ieder restje vertrouwen 
in de overheid ondermijnt en, last but 
not least, ecologische rampzaligheid. 
Sta erbij stil. De ondernemer, Esteban, 
denkt er het zijne van. We mogen gi-
gantische gebouwen hebben opgetrok-
ken, hele bergen hebben vernietigd, 
kanalen hebben aangelegd en bruggen 
gebouwd en er desalniettemin nooit in 
zijn geslaagd de ogen te openen van 
een kind dat zojuist overleed. Vaak zijn 
de zwaarste taken het eenvoudigst te 
vervullen. Esteban overweegt dat het 
vervoeren van zware brokken steen en 
metaal ons gemakkelijk af gaat, dan de 
zwaarte van ons hart mee te slepen in 
ons leven.
On the Edge is, zo zou ik bijna zeg-
gen, weer zo’n typisch Europese voor-
postmoderne roman, ontnuchterend, 
kritisch, serieus en, ondanks zijn 
uitzichtloosheid, zeer menselijk. In 
Spanje werd de roman geprezen en 
bekroond. Het werk van Chirbes ver-
dient sowieso ook internationaal veel 
belangstelling.

Letra

School
Antoine Maduro had het niet 
breed thuis in Seru Chikí, 
maar zijn ouders zorgden goed 
voor hem. Zijn vader, die jong 
overleed, deed hem op school 
in Pietermaai. Hij wilde hem 
niet naar een dorpsschool, een 
‘skol di kunuku’, sturen. Om-
dat de afstand van huis naar 
school zo groot was, wel drie 
uur lopen, bleef Antoine bijna 
de hele week bij zijn oma in 
Montabèrde. Na het vroegtijdig 
overlijden van zijn vader ging 
het gezin een jaar naar Aruba 
en vandaar weer terug naar 
Curaçao om te gaan wonen in 
Den Cornet, in de volksmond 
‘Koronèt’ genoemd. Ze waren 
arm en konden soms de huur 
niet betalen. Dan hielden ze 
zich muisstil als de man van 
de huur aanbelde. 
Antoine ging dan ook naar een 
kosteloze school, een ‘skol di 
pòrnada’ die een jaar achter-
liep op andere scholen. Die 
achterstand ondervond Antoi-
ne toen hij op advies van frater 
Dionisio naar het St. Thomas 
College aan de Roodeweg ging, 
waar hij eerst nog een voorbe-
reidend jaar moest volgen.

Shell
Alweer op voorspraak van een 
frater – frater Gerontius – kreeg 
hij, nog in het eindexamen-
jaar van de mulo, een baantje 
bij Shell, de oliemaatschappij 
waarvan hij nog tot op hoge 
leeftijd droomde. Niet omdat 
daar alles zo op rolletjes liep, 
maar vanwege de onrecht-
vaardigheid waarmee de lo-
kale werknemers in die tijd 
werden behandeld. Hollandse 
werknemers hadden namelijk 
meer voorrechten dan de ‘yu di 
tera’. Zo werden er Hollanders 
bevorderd die minder kwalitei-
ten hadden dan de plaatselijke 
werknemers. 
Toen Antoine in 1951 een 
kwart eeuw bij Shell was, had 
hij recht op een gratificatie. 
Maar de toenmalige directeur 

Jan Noorduyn zei tegen de 
chef van de correspondentie-
afdeling Jan van Heeswijk: ‘Dit 
zullen we maar schrappen’, en 
Antoine liep 500 gulden mis.
Ook rommelde Shell in die tijd 
met de pensioenen, waarvoor 
men op een handige manier 
gebruikmaakte van de wissel-
koers. De Antilliaanse gulden 
was in die tijd tweemaal zo-
veel waard als de Nederlandse 
gulden en de premies die de 
werknemers betaalden voor 
het pensioenfonds werden be-
schouwd als zijnde betaald in 
Nederlandse guldens. Pas in 
1990 werd die korting onge-
daan gemaakt. 

Muziek
Er waren natuurlijk ook veel 
leuke dingen. Behalve gevoet-
bald werd er ook muziek ge-
maakt. Maduro zong in het 
mannenkoor van de Altagra-
cia-parochie van Steenrijk 
en dirigeerde dit koor 25 jaar 
lang. Men had wel eens moeite 
om organisten te vinden, maar 
men sloeg zich er dapper door-
heen.
Ook was er ruimte voor het 
lichtere genre. Op zondagmid-
dag werd een ‘Típiko’ gevormd 
met een paar kwarta’s, gitaren 
en een viool en werden er ei-
gentijdse liederen gezongen. 
Ook de bekende Curaçaose en 
Venezolaanse walsen kwamen 
aan bod evenals de Mexicaan-
se rancheras. 
Ook Hollandse liedjes werden 
er gezongen. Op school, onder 
de enthousiaste leiding van de 
fraters, en ook later. Tot op ho-
ge leeftijd stond Maduro in de 
keuken ‘Zonnetje gaat van ons 
scheiden’ te neuriën. Bij plech-
tige gelegenheden was er ook 
muzikale ondersteuning van 
de fanfare van Scherpenheu-
vel, het Huis van de Fraters. 
Het is jammer dat de Neder-
landse liedjes die in de waar-
devolle supplementen achterin 
het boek staan niet in het Papi-
aments zijn vertaald.

De kerk
Maduro was een typische man 
van zijn tijd. Een koloniale tijd, 
welteverstaan. De kerk had een 
grote invloed en doordesemde 
het leven van de katholieke 
bevolking. Later nam Antoine 
van sommige kerkelijke voor-
schriften wat afstand, hoewel 
hij altijd een gelovig mens bleef 
die nog elke avond en ochtend 
bad. Wie het Onze Vader in de 
vertaling van Maduro wil lezen 
kan dit doen op bladzijde 186.
Maar over het celibaat en de 
biecht had hij zo zijn eigen 
ideeën.

Moedertaal
Toen hij een jaar of tien was 
kreeg hij, nota bene in de slij-
terij waar zijn peetoom werkte, 
de ‘Poesías de J.S. Corsen’ (J.F. 
Kloosterman, Nijmegen, 1914) 
in handen. Daarin stond het be-
kende gedicht Atardi, dat een 
diepe indruk op hem maakte 
en waarvan hij de inhoud 
omschreef als een ‘meskla di 
tristesa i morto’ (een menge-
ling van droefenis en dood). 
Hij leerde het uit zijn hoofd en 
droeg het met zich mee als zou 
het de basis vormen voor zijn 
latere taalstudies.
Antoine was een taalpurist. 
Hij had, net als zijn vader, een 
hekel aan wat deze noemde 
‘palabra di kunuku’, woorden 
die ze op het platteland ge-
bruikten, zoals, bijvoorbeeld 
‘pasombra’ en ‘ke men di’. Het 
moest ‘pasobra’ (omdat) zijn en 
‘ke men’ (dat wil zeggen). En 
daarmee uit.
Ook voor vreemde vernieu-
wingen als ‘akinan’ of, nóg er-
ger, ‘akinanan’, ‘e kos akinan’, 
‘enkuanto di’, ‘purba di’ en 
‘maske ku’ had hij, paradoxaal 
gezegd, geen goed woord over. 
Ook de Antilliaanse studenten 
in Nederland droegen, volgens 
Antoine, bepaald niet bij tot de 
zuiverheid van de taal: ‘Esnan 
ku a bai studia na Hulanda a 
bastardeá nos lenga’ (de lui die 

in Holland zijn gaan studeren 
hebben onze taal verbasterd).

De spelling
Zijn hele leven lang heeft hij 
zich geërgerd aan de regelloze 
manier waarop de taal werd 
gespeld en aan de besluiteloos-
heid van de opeenvolgende 
regeringen die het zoveelste 
spellingontwerp eindeloos aan 
elkaar doorschoven. En dan te 
bedenken dat gouverneur Kas-
teel al in 1948 opdracht had 
gegeven aan een commissie 
om een officiële spelling voor 
het Papiaments te ontwerpen! 
Voorzitter van de commissie 
was toen frater Radulphus. 
Helaas was er toen ook al geen 
consensus. Voorstel volgde op 
voorstel. Ook kwam er in 1970 
een ‘Commissie Maduro’ met 
een fonologisch concept.
In juli 1989 had Van Schendel-
Labega aan Maduro gevraagd 
om zijn aantekeningen te be-
sluiten met wat gedachten 
over de ervaringen die hij in 

zijn leven had opgedaan. Een 
bloemlezing:
– Leer een vak en wees niet lui.
– Leen geen geld.
– Drink met mate en blijf liever 
af van alcohol en tabak.
– Wees beleefd en gebruik geen 
vulgaire taal.
– Koester goede vriendschap-
pen. 
– Ga niet om met gladjanussen.
– Klop jezelf niet op de borst. 
Alles is ijdelheid.
– Probeer God niet te doorgron-
den.
– Curaçao moet autonoom zijn.
– ‘Antianan Ulandes’ is de eni-
ge naam die deugt.
– Het huidige kiesstelsel is 
schadelijk voor Curaçao.
– Politici zijn onbetrouwbare 
gluiperds.
– Fanatisme verstikt het ver-
stand en voedt de onwetend-
heid.

Er zitten er vast wel een paar 
bij waarmee we het van harte 
eens kunnen zijn.
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