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MAATSTAVEN VOOR DE ANTILLIAANSE LITERATUUR

Ten tweede die van 1934-1935. Hierin verschenen twee bekende werken, die als zuiver Cura9aos kunnen worden beschouwd: het Spaanse
De/ Cwrafao ^ue se fa van JOHN DE POOL en het Nederlandse MI/H Zwster
de Negerin van COLA DEBROT.

Sindsdien zijn er, behalve enige romannetjes in het Papiamentu van
helaas weinig literaire waarde, geen vermeldenswaardige werken meer
verschenen. Er zijn natuurlijk de novellen en de roman van COLA
DEBROT, maar kunnen wij die, buiten enkele passages, tot Antilliaanse
literatuur rekenen? Hebben zij het Cura9aose karakter niet verloren
voor een meer Europees ?
Wij zien, twee werken in twee jaar tijd. Nog steeds is men in de Antillen bevreesd zich te uiten in de vorm van een novelle, roman of essay.
De Antilliaan zal meer en meer moeten schrijven om tot een proza te
komen, dat van betekenis is bij de vorming van zijn persoonlijkheid.
Een geheel ander aspect toont de poëzie. Gelijk het alle jonge schrijvers
gaat, heeft ook de Antilliaanse literator steeds grote belangstelling
gehad voor het gedicht. De reeds eerder genoemde periode van 1880
tot 1900 kenmerkte zich door een opbloei in de poëzie. Hoewel het Spaans
toen zeer in de mode was, slaagde JOSEPH SIECKMAN CORSEN erin een
bundel gedichten Poesias in het Papiamentu uit te geven.
Sedertdien is het gebleven bij een enkel locaal gedicht, tot dat in de
periode na de Tweede Wereldoorlog zich een schare jonge dichters
bekend maakte.
Nemen wij aan dat zij, die gedurende de oorlog in De 5/oe/> publiceerden, niet tot de Antilliaanse literatoren gerekend kunnen worden, dan
mag de dichter Luc. TOURNIER niet in dit verband worden genoemd,
hoewel hij, met COLA UKBKUI, de voorganger eu üc ljveid<u va.ii üc
huidige generatie is. Luc. TOURNIER heeft de richting aangegeven, een
verdienste, welke niet vergeten mag worden.
CHARLES CORSEN, PIERRE LAUFFER, COLA DEBROT, T I P MARUGG,
CHARLES BOOM en EMILIO L. HENRIQUEZ, zij allen bewijzen de belang-

stelling van de Antillianen voor de poëzie. Wanneer wij het werk van
bovengenoemde dichters nagaan, dan kunnen wij vaststellen:
rt) dat hun werk zeer uitgebreid is;
6) dat zij zich zodanig zowel van het Papiamentu als het Nederlands,
Engels en Spaans bedienen, dat men bijna kan zeggen, dat de taal bij
hun werk geen hinderpaal is;
c) dat hun werk verschillende stadia van ontwikkeling toont, want
terwijl de een nog de orthodoxe vorm bezigt, zijn anderen zover gevorderd, dat zij zich aan het experiment hebben durven wagen.
Uitgaande van deze drie conclusies, kunnen wij dus aannemen,
dat de Antilliaanse poëzie — in tegenstelling met het proza — reeds
een zodanige graad van ontwikkeling vertoont, dat zij een scherpe
beoordeling waard is, zodat wij zekere maatstaven mogen aanleggen. —
De periode ligt achter ons, dat wij, Antillianen, ons eigen werk slechts
als een wonderlijke openbaring van onszelf moeten beschouwen. Hierdoor versterken wij niet alleen ons zelfbewustzijn, maar vermijden wij
tevens, dat na een bepaalde tijd de belangstelling afneemt; een verschijnsel dat zich in de afgelopen eeuw telkens weer heeft voorgedaan.

