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Premier Asjes tussen de kunstenaars. FOTO AZ 

Expo 150 kids bij NAAM
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar
Asjes heeft onlangs in het
gebouw van het Nationaal
Archeologisch en Antropo-
logisch Museum (NAAM)
de expositie geopend geti-
teld ‘Arte den Bario’ ofwel
‘Kunst in de wijk’. Het is de
derde expositie van Arte
den Bario in een half jaar
tijd die door de minister ge-
opend wordt. 

Het gaat om een project
van 150 leerlingen tussen
de 6 en 13 jaar van de Ad-

ventschool in Koraal
Specht, Kolegio Angela Jes-
surun (Montaña Abou), Ko-
legio Santa Famia (Otro-
banda), St. Albertus Colle-
ge (Pietermaai) en Kolegio
Bellefaas Martis (Santa Ro-
sa). 

Zij maakten de tekenin-
gen in de middaguren na
school. Het project is mo-
gelijk gemaakt met financi-
ële steun van Samenwer-
kende Fondsen, het Prins
Bernhard Cultuur Fonds
en Fundashon Desaroyo i
Progreso Reda Sosial. 

Docu over 
Martinus
Arion op tv
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een documen-
taire over de Curaçaose schrij-
ver, dichter en taalkundige
Frank Martinus Arion: de man,
de vrouw, de poëzie werd afge-
lopen zaterdag uitgezonden op
de Nederlandse televisie. De Su-
rinaams-Nederlandse docu-
mentairemaker Cindy Kerse-
born belichtte in de film de cen-
trale thema’s in het werk van
Arion.

De bekendste roman van
Arion is ‘Dubbelspel’ over een
verwoede partij domino, waar-
achter zich een beeld van de ver-
houding tussen mannen en
vrouwen in de eilandsamenle-
ving afspeelt. In de documentai-
re is het Antilliaanse machismo
het thema van een heftige en
onthullende discussie tussen ze-
ven Antilliaanse mannen met
uiteenlopende achtergronden.
Daarnaast spreekt Arion in de
documentaire over de ‘moedige
vrouwen’ van het eiland, die ook
in zijn leven en in zijn werk de
doorslag gaven.

Naast zijn werk als roman-
schrijver, is Arion bovendien po-
ëet. Verschillende voorbeelden
van zijn poëtisch werk zijn te
horen en te lezen in de docu-
mentaire. Veel van zijn gedich-
ten zijn geschreven in het Papia-
ments. Arion is namelijk groot
voorvechter van het Papiaments
en stichtte een school waarop de
kinderen les krijgen in het Papi-
aments. 

Frank Martinus Arion werd
in 1936 geboren op Curaçao. Hij
studeerde Nederlands aan de
universiteit van Leiden en Am-
sterdam. Hij promoveerde in
1996 met zijn proefschrift ‘The
Kiss of a Slave’, over de verwant-
schap van het Papiaments met
West-Afrikaanse talen. In 2009
werd hij hoogleraar aan de Uni-
versiteit Nederlandse Antillen
(UNA), de tegenwoordige Uni-
versity of Curaçao (UoC). In zijn
romans en gedichten schetst hij
een levendig en liefhebbend
beeld van de Antilliaanse
samenleving. Hij geeft echter
ook kritiek op diezelfde samen-
leving en op Nederland. In
2008 retourneerde hij bijvoor-
beeld zijn koninklijke onder-
scheiding uit protest tegen de
‘rekolonisatie door Nederland’.

Arion heeft in zijn fictie een
veelvormig en realistisch beeld
gegeven van de Antilliaanse
samenleving en cultuur. Daarin
is hij niet zuinig met zijn kritiek
en gul met zijn eilandliefde, die
dan ook in de documentaire
doorklinkt. De documentaire
werd afgelopen zaterdag uitge-
zonden op Nederland 2. 

Komende vrijdag is de herha-
ling op Nederland 2 om 10.05
uur plaatselijke tijd. 


