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‘ Crusa Lama 2010’(2)
Het Open Leercentrum van het Arubaanse Middelbaar Beroepsonderwijs (EPI) kreeg literair bezoek. Op 19 april brachten lokale
en internationale schrijvers hun werk onder de aandacht van de
studenten. ‘Crusa Lama’ was een nieuwe ervaring. De jongeren
bekenden achteraf aan hun leerkrachten ook wel eens te schrijven
en/of te dichten. Marleen Laclé ging er zelfs met een prijs
vandoor. Zij vertelde dat ze door haar opleiding aan het EPI de
moed en het zelfvertrouwen had gekregen om het podium op te
gaan. Taal kan bruggen slaan van ziel naar ziel en van hart naar
hart om uiteindelijk zelfs culturele verschillen te transformeren
tot overeenkomsten. Zal stichting ‘Winternachten’ de volgende
keer met een ‘Crusa Lama Junior’ de overtocht wagen?

Schrijfster Yasmine Allas.

e tijd dat literatuur
enkel voor elitaire
intellectuelen was,
is achterhaald. Literatuur kan je leren
waarderen, je hebt er slechts een
dosis nieuwsgierigheid voor nodig, nieuwsgierigheid naar het leven. En die nieuwsgierigheid
naar het leven hebben de studenten van het EPI zeker. Niemand
wist wat men kon verwachten
van deze schrijverstournee. ‘Crusa Lama 2010’ tastte rustig de
mogelijkheden af tijdens deze
kennismaking. Colegio EPI is
een onderwijsinstituut voor
middelbaar
beroepsonderwijs
dat in 1997 ontstond na een fusie

D

Compositie van Belinda de Veer.

Tekst en foto’s Christel Cosijn en
Richelle van den Dungen Gronovius

van vier scholen. Een van hun
progressieve leermogelijkheden
is het Open Leercentrum. Hier
lazen de schrijvers voor, onder
een glazen koepel van zonlicht,
gepresenteerd door oud archivaris Victor Mathilda en Pancho
Geerman. Mathilda die vroeger
geen geld had om boeken te
kopen, liet als kleine jongen zijn
hele familie wikkels sparen van
Friesche Vlag. Die wikkels
wisselde hij in voor boeken en zo
vulde hij zijn kasten. De liefde
voor de letter en respect voor het
geschreven woord speelde zijn
hele verdere leven een grote rol.
Literaire thema’s zorgen altijd
voor universele herkenning. Ge-

kleed in individuele schrijversjasjes, herkennen we er onze eigen
worstelingen in en hopen dat de
auteur een bruikbaar inzicht
voor ons heeft. Echter, de grote
levensvragen zoals het ontstaan
van de wereld, het bestaan van
God, het ontstaan van de mens
en of er leven is na de dood,
houdt niet alle jongeren bezig.
Natuurlijk kennen ze onderwerpen als geloof, seksualiteit, liefde
of rivaliteit, vriendschap en dood
uit het dagelijkse leven. Maar
jongeren willen in deze fase van
hun leven niet lezen over een
derde echtscheiding, euthanasie,
politieke taferelen, het verlies van
een kind of te ingewikkelde fami-

liedrama’s. Veelal staan ze nog
aan het begin van het proces, nog
te pril om deze thema’s te kunnen relativeren. Hun belangstelling gaat uit naar hun eigen dromen, survivaltochten, experimenteren met seksualiteit en
drugs, het aangaan van relaties
en het verwerken van gebroken
harten. Ze zijn vooral geïnteresseerd in hoe ze zelf iemand kunnen worden. Adolescenten zijn
het beu om steeds maar weer te
horen hoe geweldig vroeger alles
was en gaan op zoek naar een
nieuwe wereld, hun eigen
wereld, hun ‘Sense of Belonging’. En in die wereld vinden ze
hun nieuwe identiteit. Of, zoals
de Nederlandse schrijver Bas
Heijne beweerde, een identiteit
die zich kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Helaas
paste Heijne zijn theoretische
vondst nog niet toe in de praktijk
en bleef over de hoofden van de
jongeren heen praten. Zijn boodschap ging verloren in een zee
van teveel onbekende woorden.
Yasmine Allas uit Somalië kwam
elegant gekleed op. Peilend
dwaalden haar ogen even onder
haar hoed vandaan over het publiek en sprak het toen heel direct aan. Over de zon die door het
glazen dak op de leerlingen
scheen en haar eigen bevoorrechte positie om de schaduw op
te mogen zoeken als gastspreker.
De leerlingen voelden haar betrokkenheid en gaven haar aandacht terug. Ze vertelde een
anekdote over een kleurling en
een blanke op weg naar Allah, ofwel God. Vertalingen op het projectiescherm waren door het felle
zonlicht niet zichtbaar, ze gingen
verloren zodat Iman Humaydan
uit Libanon besloot haar tekst
niet in het mystieke Arabisch
voor te lezen. Bernice Chauly
was met haar Engelstalige werk

Enthousiaste EPI-student.

in het voordeel omdat Engels ook
onderling een populaire taal van
veel studenten is. De bijzondere
schilderijen van Belinda de Veer
konden haar gedichten niet
ondersteunen. Ze waren onzichtbaar vanwege het teveel aan licht,
maar De Veer kreeg evengoed de
volle aandacht voor haar poëzie.
Papiamento is de emotionele taal
van de Arubaanse jeugd. De dubbele bodem die in gedichten aanwezig is kwam
daardoor gemakkelijk binnen. De Veer
is een lokale artiest,
een farmaceut met
een atelier aan huis,
die al vele malen
succesvol exposeerde op Aruba en Curaçao. Zij bezit de diepgang die
nodig is om als kunstenaar universele werken te kunnen creëren. Als zij de dag begint, begint
zij deze het liefst achter haar piano. Geïnspireerd door haar rendez-vous met Chopin, pakt ze
haar kwasten en wie goed kijkt
ziet de vlinderachtige noten
weerspiegeld op haar doeken.
Klanken worden kleuren, dichte
noten veranderen in bloemen,
open noten in doorkijkjes. Zo
componeert zij vol overgave haar
geschilderde partituren, compleet met tekst, de intense verbondenheid met het leven zelf
weergevend. Er ligt een gevoel
van oorspronkelijkheid en liefde
over haar doeken, ‘a Sense of
Knowing where I Belong’. Haar
grote droom is een eigen vleugel
maar voorlopig slaat ze haar vleugels uit in het kielzog van haar pianoleraar, Armand Simon, die
onlangs het vierde Pianofestival
van Aruba organiseerde. Naast
Cas di Cultura geven zij vanaf
mei workshops in diverse kunstdisciplines voor jong en oud. Ze
hoopt veel studenten van het EPI

Studente Marleen Laclé met Caresse Isings en Luciano Milliard.

te verwelkomen. Het tempo lag
hoog maar de aandacht verslapte
amper. Jongeren zijn ingesteld
op lichaamstaal en uiterlijk vertoon. Met haar wilde haardos en
sexy kleding liet de Curaçaose
Caresse Isings zien dat schrijvers
beslist geen saaie of stoffige
mensen zijn. Als je kan zijn wie
je bent, dan vind je je ‘belonging’, zo meent zij. Isings
schreef en regisseerde diverse toneelstukken en
dit soort dramavoorstellingen is
haar op het lijf geschreven. Zij wist
één van de studenten zelfs uit te
dagen een eigen
gedicht voor te
dragen en beloonde haar met de
zojuist uitgebrachte cd ‘Chang’é’. Caresse Isings vertaalde gedichten van Luciano Milliard en
deze samenwerking resulteerde
in de tweetalige poëziebundel.
Op de cd komen de teksten tegen
de achtergrond van natuurmuziek prachtig over. Milliard gaf
les op Haïti maar is inmiddels
verbonden aan de universiteit
van Aruba. Al jaren werkt hij aan
een toneelstuk dat met hem mee
lijkt te groeien. Een mens stopt
niet waar zijn huid stopt, zo vindt
hij. Het schrijven van dialogen
heeft momenteel zijn aandacht.
Het is boeiend hoe hij met zijn
stem een verbinding aangaat met
de ruimte om hem heen. Zijn
stem lijkt het Universum zelf uit
te dagen tot een dialoog, keer op
keer bevestigd door de vrouwelijke echo’s van Isings. Zij is een
duizendpoot die telkens op zoek
gaat naar nieuwe uitdagingen die
ze op dit moment vindt in de
kruisbestuiving van digitale
vormgeving en transformatie. De
studenten werden tijdens ‘Crusa
Lama’ geconfronteerd met me-

Literaire
ontmoeting
op het EPI

rendeels niet-blanke auteurs met
een diversiteit aan culturele
achtergronden. Hierdoor konden zij zichzelf gemakkelijk
identificeren met de sprekers.
Samuel ‘Sammy’ Dumfries ontsnapte even aan zijn proefwerksurveillances op Colegio Arubano en begeleidde Isings en Milliard op de djembe. Helaas
ontbraken de unieke geluiden
van de birimbau en de steelpan
van de avond ervoor. De Afrikaanse vertelsfeer was hierdoor
niet zo compleet maar nog steeds
boeiend genoeg. Ook Antoni Gario trad op zonder zijn Groove.
Met lede ogen ziet hij aan hoe telkens zijn geliefde Soca nog
steeds het etiket van carnavalsmuziek krijgt opgeplakt. Maar
misschien werd juist door het
ontbreken van muzikale accenten de focus gelegd op het woord.
Gario houdt, ondanks de tragische gebeurtenissen die zijn leven regelmatig beïnvloeden, van
de simpele wiskunde van het leven: ‘Dat wat je geeft, krijg je
terug’. De studenten waren onder de indruk. Een literair gedicht kan dus ook gaan over hedendaagse dingen zoals internet?
Leerlingen bekenden na afloop
aan hun leerkrachten dat ze zelf
ook schrijven of dichten. Het
leeft onder deze jongeren om
hun gevoelens op papier te zetten maar de stap om het met anderen te delen, moet worden aangemoedigd. De twintigjarige
Marleen Laclé won ‘the battle’
met zichzelf toen niemand anders zich liet uitdagen. Een goed
gedicht is op meerdere manieren
uit te leggen. Tussen de regels
door staat wat niet te verwoorden
valt, dat wat ontroert. Laclé dicht
meestal in het Engels, maar voor
deze gelegenheid heeft zij het
vertaald in het Papiamento. Het
lef dat deze student Welzijn no-

dig had om het podium op te
durven, deed ze op tijdens haar
eerste jaar EPI. Na haar opleiding
wil ze graag psychologie gaan
studeren. Mogelijk breekt deze literaire ontmoeting een lans voor
een nieuwe studierichting op het
EPI, kunst en cultuur. De artistieke rijkdom van de Arubaanse jongeren zal zeker leiden tot
meer inzicht in zichzelf, hun cultuur en uiteindelijk tot nationale
trots. Goede literatuur spreekt
het universele bewustzijn aan en
zet ook jonge lezers op een
nieuw denkspoor. Nieuwe denksporen leiden tot een wereld met
nieuwe kleuren, om in Laclé’s
metafoor te stappen. Een wereld
met bewustere mensen, waarin
plaats is voor elkaars anders-zijn,
waar ieder nieuw inzicht koren is
op de artistieke molen. En zo
slaagde stichting ‘Winternachten’ er in om de liefdesvonk voor
het geschreven woord zelfs bij literatuurschuwe jongeren over te
laten slaan. ‘Winternachten’
heeft 15 jaar geleden een nieuwe
literaire dimensie gecreëerd, die
begon als een ontmoeting tussen
Nederlandse en Indonesische
schrijvers in Theater het Spui in
Den Haag. Jaarlijks wonen 2000
tot 3000 bezoekers de voordrachten bij. Zij nemen deel aan de gesprekken met literaire zwaargewichten van over de hele wereld.
De auteurs en dichters leggen
hun problematiek voor aan collega’s en publiek. De aangekaarte
problematiek in hun geesteskinderen roept, ondanks de verschillenende culturele achtergronden
van de toehoorders, verbluffend
veel herkenning op. En juist deze
herkenning schept saamhorigheid onder het multiculturele publiek. Na Indonesië kwamen Suriname, de Nederlandse Antillen,
Aruba en Zuid-Afrika aan de
beurt. Bedenkers artistiek leider

Ton van de Langkruis en zakelijk
leider Mories Römkens gingen
na jaren ieder hun eigen weg.
Römkens zocht zijn inspiratie in
andere zaken, terwijl Van de
Langkruis de uitdaging vond in
het letterlijk oversteken van de
oceaan. Dit vergt keer op keer
niet alleen lef, maar ook een
enorm organisatietalent om het
literaire gesprek over zee aan te
durven gaan. Behalve de steun
van de lokale organisaties moet
er ook een goed gestructureerd
programma-aanbod zijn dat aantrekkelijk is voor alle plaatsen die
het schrijversgezelschap aandoet. Hoewel de taal steeds toegankelijker wordt, sluit literatuur
inhoudelijk nog steeds niet naadloos aan bij de leefwereld van studenten. Adolescenten verhouden
zich op een ander niveau tot universele thema’s dan volwassenen. Veel jongeren verliezen hun
leesinteresse onderweg omdat de
stap van jeugdliteratuur naar volwassen literatuur te groot is.
Stichting ‘Winternachten’ gaat

Glazen koepel van het EPI.

het gesprek met deze belangrijke
groep daarom juist niet uit de
weg. Er liggen verschillende mogelijkheden om tijdens de volgende ‘Crusa Lama’ het debat, ofwel ‘the Battle of Word’ aan te
gaan. Mogelijk inspireerde de
Arubaanse jeugd Ton van de
Langkruis dusdanig om een
‘Crusa Lama Junior’ te organiseren, want wie de jeugd heeft,
heeft immers de toekomst. Alvast applaus voor Marleen Laclé!
Tempo mi tabata chiquito
Mi tabata pinta cu tur sorto di color
Awor cu mi ta grandi
Boso ta pinta mi caminda
cu tur sorto di color
Color di pas
Color di amor
Color di bondad
Color di tristesa

Workshops Belinda de Veer:
beldeveer@setarnet.aw
i www.winternachten.nl

www.bibliotecanacional.aw

