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De honderd ogen van de mythologische reus Argus – niet aflatende  

opmerkzaamheid en gezonde argwaan -  waren niet alleen de inspiratiebron 

voor Bommels razende reporter Argus, naamgever van dit oplettende 

periodiek, maar ook voor de Arubaanse dichter Quito Nicolaas, die zijn ogen 

wijd open houdt en alle kanten op kijkt.  

In zijn onlangs uitgekomen Engels-Nederlandse bundel – Argus – dus, is zijn 

brede visier gericht op zijn eigen ‘verblekende herinneringen’ en verlangens 

(‘een maalstroom van schelpen/slaapt onder de zandkorrels/streelt over de 

slaap’), maar evengoed op de grotere wereld van verwarrende taal, sociale 

onrechtvaardigheid en urbane woestenij.  

Quito Nicolaas (1955, Aruba) kreeg in 2002 grotere bekendheid met het gedicht 

Litteken dat hij schreef ter gelegenheid van de onthulling van het 

slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark. Maar hij kan terugkijken 

op een uitgebreid oeuvre van poëzie, essays en korte verhalen dat teruggaat 

tot 1990. Hij maakt deel uit van de Antilliaanse ‘stal’ van uitgeverij In de 

Knipscheer.   

Na een jeugd op Aruba vertrok Nicolaas in 1972 naar Nederland om 

politicologie en internationaal recht te studeren in Amsterdam. Zijn 

verbondenheid met de Caribische literatuur bleef. In 2015 kwam zijn 

Papiaments-Nederlandse dichtbundel Als de aloë sluimert uit/ Cucuisa cabisha 

uit. In Argus zijn 32 gedichten samengebracht in zes hoofdstukjes die beginnen 

met Sentimenten en eindigen met Afscheid. Dat veronderstelt een soort 

levenscyclus, maar of je dat zo letterlijk moet nemen is de vraag.  

De gedichten in de eerste hoofdstukken ademen inderdaad Arubaanse 

associaties, zoals in Onderweg (2007): Laat mij/de geluiden horen/de schaduw 

van euforia in mij/de stilte die het binnen in mij brengt. Maar in de volgende 

hoofdstukken is dat veel minder duidelijk. Bijna essayistisch zijn de vijf 

gedichten van de cyclus De wereld ‘s nachts (2011) die zich afspelen in Bombay, 



Basra, Lima, Oranjestad en Amsterdam. Nicolaas observeert niet alleen zijn 

eigen herinneringen, maar ook de smart van de wereldstad.  

 --- 

Quito Nicolaas: Argus Gedichten, met een voorwoord van Sara Florian 

Uitgeverij In de Knipscheer, € 18,50 
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