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LITERATUUR ALS VERMAKELIJK ONDERZOEK:  

                                     De wording van Dubbelspel 

                                     Publiekscollege door Frank Martinus Arion 

                                     als writer in residence 

                                     In het P.C. Hoofthuis, op 18 oktober 2006 

 

Jacques Firmin Vogelaar schrijft in het verschijningsjaar van Dubbelspel, 1973 

(Confrontaties, kritieken en kommentaren. Nijmegen 1974, Sunschrift 88) 

“merkwaardigerwijs heeft het boek in de kritiek de meeste uiteenlopende beoordelingen 

gekregen (ook al werd het door zowat iedereen ten zeerste geprezen).” De reden voor 

deze contradictie is volgens Vogelaar dat het om een politieke roman gaat. Hij  noteert 

dat deze omstandigheid een Antilliaanse recensent in een Antilliaanse krant zelfs de 

aanleiding gaf te schrijven “ dat de politieke passages die nu de literaire zeggingskracht 

verstoren zonder enig probleem geschrapt hadden kunnen worden”. 

Het is duidelijk dat deze Antilliaanse recensent nooit aan een dominotafel heeft gezeten, 

of zelfs maar toeschouwer bij een domino-match is geweest: Aan de dominotafel wordt 

haast altijd over het spel zelf , over vrouwen en over politiek gesproken.  

Vogelaar zelf noemt het boek een sociaal-psychologische roman. Hij  voegt aan deze 

omschrijving toe: “Al was het alleen maar om te zien of het begrip het houdt wanneer 

het onderlinge gewicht van beide elementen verschoven wordt ten gunste van het 

eerste”.  

Het artikel van Vogelaar was ten dele de neerslag van een discussie die zich rond de 

dood van de roman afspeelde.  Met mijn voornemen om een sociaal-psychologische 

dwarsdoorsnede te tekenen van de gemeenschap Curaçao waaraan  een progressief 

politiek handelen aan gekoppeld  zou kunnen worden, verdedigde ik de roman als een 

vermakelijk middel tot  onderzoek welke de roerselen zijn die in onderste lagen van de 
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gemeenschap het morele en politieke handelen bepalen. Ten slotte heeft Marx ons ten 

aanzien van het proletariaat geen enkele aanwijzing gegeven dan de schrale hoop of  

wanhoop dat het proletariaat  op een of andere manier zelf  ooit tot revolutie zal komen 

als het tot een maximum van ellende is geraakt. Ik meende dat mijn visie ook  

gekoppeld kon worden aan de experimentele roman van de Franse schrijver Emile Zola. 

Daar heb ik nu twijfels over. Voor Zola is het experiment de nauwkeurige, 

naturalistische weergave van de werkelijkheid.  Een soort sociologie. Zonder veel 

humor  ook, te oordelen naar zijn roman over Lourdes.  Voor mij moet de 

experimentele roman voorspellende waarde bezitten.  Je brengt mensen op artificiële 

wijze samen in bijzondere omstandigheden, laat ze op elkaar reageren  en noteert  hun 

reacties. Op deze manier raak je aan nieuwe kennis over hun toekomstig  handelen.  De 

literatuur gaat dan de psychologie voorbij. En misschien  zelfs de economie. Ik kan 

hiervan geen beter voorbeeld geven  dan Dubbelspel zelf.  Ik heb namelijk in dit boek 

geen wetenschappelijk verslag opgetekend van een werkelijk gehouden dominospel bij 

het huis van Boeboe Fiel; ik heb Boeboe Fiel, zijn huis en alles wat daarbij hoort, 

neergezet om aan te tonen, dat spelen vaak veel ernstiger en gevaarlijker zijn dan 

waarvoor ze worden aangezien. Er was tot het verschijnen ervan geen dode bij het spel 

gevallen. En O, wonder: In dezelfde krant waarin het verschijnen van het boek  bekend 

werd gemaakt, stond, als verrassende curiositeit, dat dat voor het eerst was gebeurd.  

(Ik maak hier een parenthese over de ontvangst van het boek: De meningen waren zo 

verschillend dat ik het nodig vond met de critici hierover in discussie te gaan. Kees  

Fens schreef met iets van nijdigheid in zijn woorden ten aanzien van het hanteren van 

de klassieke eenheden: Maar hij moet niet denken, dat hij de eerste is die dat heeft 

gedaan. Alsof mijn eventuele ijdelheid iets met de kwaliteit van het boek te maken 

heeft. Iemand anders noemde het boek een schitterende mislukking. Martin Mooij van 

Poetry International zorgde  voor een plek in Rotterdam en er kwamen verrassend veel 

recensenten  op onze uitnodiging opdagen, misschien wel een vijftien. Het resultaat was 
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onbevredigend. Er waren evenveel opinies en nukkige opmerkingen als er aanwezigen 

waren. De extreme oppervlakkigheid en zelfs frivoliteit, waarmee men in dit vak meent 

over werk van anderen te kunnen oordelen, kwam volledig tot uiting  toen de  

contradictie schitterende mislukking  uitgelegd moest worden. 

Het dominospel deed de recensent denken aan ingenieurs die in Indië waren geweest en 

regelmatig  in Hotel De Witte Brug in Den Haag bijeenkwamen om domino te spelen. 

Sorry, hij hield niet van het dominospel en had een hekel aan oud-Indische ingenieurs.  

“Maar wat denkt u dan van het boek zelf?” 

“Gaat wel. Meer dan dat zelfs. Ik zeg het toch al: Schitterend gewoon. Maar voor mij 

persoonlijk een mislukking. Dat ook wel, ja.” Of woorden van die strekking. 

Niemand zal mij daarom kwalijk nemen, als ik zeg van mening te zijn dat een hoop 

recensenten geen serieuze medespelers zijn in het literaire bedrijf. De scheidsrechter en 

de grensrechters in het voetbalspel b.v. hebben evenveel conditie, rennen en zweten 

even hard als de spelers, en, wat vooral van belang is, ze schijnen echt van het spel te 

houden. Dat is niet het geval bij recensenten. Ze willen van de door en te recenseren 

boeken, zo snel mogelijk af. Ja, ze schrijven, met boutades van zich af. De situatie kan 

alleen veranderen als als recensenten ook onbetaalde vrijwillers worden, die uit liefde 

voor het literaire bedrijf recenseren. En daarom zelf de boeken kopen waarover ze 

willen schrijven. Einde van de parenthese.) 

 Ik ga verder met het omschrijven van mijn opvatting van het experiment. Ik sta 

hierin dichtbij George Orwell, schrijver van o.m Animal Farm (1945) en  Nineteen 

Eighty-Four (1949). Zijn boeken, vooral 1984, bevatten een indrukwekkende, op 

experimentele wijze ontdekte, voorspellende kracht. De Big Brother uit 1984 is alleen 

twintig  jaar eerder op het toneel verschenen en aan de andere kant van het ijzeren 

gordijn dan hij en ook wij dachten.  Voor Orwell (Why I write :1947) bestaan er vier 

belangrijke redenen om te schrijven, vooral proza, die  in elke schrijver proportioneel 

verdeeld naar specifieke karakter en omstandigheden Het zijn: 
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1.Louter egoisme.  Verlangen knap te lijken, om onderwerp van gesprek te zijn, om na 

je dood herinnerd te worden; om wraak te nemen op volwassenen die je gekleineerd 

hebben toen je jong was. 

2.Estetisch enthousiasme. Het opgaan in de schoonheid in de 

buitenwereld of in woorden en hun ordening. Plezier om ordening van 

geluid, de vastheid van goed proza of het ritme van een goed kort 

verhaal; het verlangen een ervaring te delen die men de moeite waard 

vindt en die daarom niet verloren mag gaan. 

3.  Een historische impuls; drang om de werkelijkheid achter de dingen te                

zien. 

          4 Een politiek doel; politiek in de ruimste zin van het woord. De drang de wereld 

          in een bepaalde richting te duwen, om het idee van andere mensen ten aanzien van 

          de wereld waarin ze streven te leven, te veranderen. 

  

Orwell vindt dat bij hem de drie eerste motieven het vierde overtreffen. In een    

vreedzamere tijd dan waarin hij leefde zou hij zich aan pastorale beschrijvingen 

hebben kunnen houden zonder politieke standpunten. Ik, als Arion, bezit op de eerste 

plaats estetisch enthousiasme, historische impulsen en politieke doelen. Schrijver’s 

ijdelheid, zoals het eerste  motief van Orwell ook genoemd mag worden, bezit ik  zeer 

weinig. Dat ontdekte ik defintief na het verschijnen van mijn dichtersdebuut, Stemmen 

uit Afrika in 1957. Ik werd door een criticus  bejubeld met de woorden zwarte 

Vergillius. Daar ben ik zo van geschrokken, dat het mij sindsdien nooit is gelukt een 

bundel gedichten bijeen te brengen al heb ik  veel gedichten verspreid gepubliceerd.  

Voorts ontbreekt in mijn werk het autobiografische element, zeker rechtstreeks en 

onverwerkt. 
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Mijn estetisch enthousiasme is ten dele reeds uit de doeken gedaan in het boek Drie 

Antilliaanse Schrijvers in veelvoud (Walburg Pers: 1991).  In bijdragen van o.m. 

Maritza Coomans- Statia, Ineke Phaf, Pim Heuvel, Wim Rutgers en Ronny Seevering. 

Maar ik zal er toch iets meer op in moeten gaan, om vooral het experimentele karakter 

van mijn werk wat dichterbij te halen. 

Mijn eerste experimenten ondernam ik in allerlei kleine stukjes proza en poezie in de 

schoolkrant van het Radulphuscollege in het begin van de jaren vijftig. Daarbij had het 

sonnet mijn voorkeur om de harde discipline die het vraagt. Het dwong mij ook het 

Nederlands, voor mij een vreemde taal,  tot in zijn verste uithoeken te onderzoeken en 

te beheersen. Ik wil daarom degenen, die verantwoordelijk zijn voor het leren van het 

Nederlands aan buitenlanders willen adviseren zich geen zorgen te maken om  hun 

studenten. Breng ze maar  zes maandenlang in inburgeringskampen met de opdracht 

elke dag een sonnet te schrijven. Daarbij mogen ze de dichtbundels van Perk, Kloos, 

Nijhoff naast hun woordenboeken bij  zich hebben. Nergens zullen ze zoveel musicaleit 

in het Nederlands tegenkomen als in de majestueuze scheldsonnetten van Kloos. 

Buiten de schoolomgeving  trok ik veel op met mijn aangetrouwde neef, de 

Papiamentstalige  schrijver Amador Nita die opzienbarende populaire korte verhalen 

schreef , vaak aan de hand van ware gebeurtenissen. Ik hielp hem soms de gestencilde 

boekjes rapen zoals het bijeenbrengen van de bladzijden toen heette en ook verkopen. 

Een enkele keer kreeg ik van hem de eer een stuk natuurbeschrijving in het Papiamentu 

te verzorgen. Toen ik hem in 1955 het manuscript van mijn eerste romannetje, dat ik als 

afscheidcadeau aan mikjn vrienden en kennissen had geschreven, liet lezen, schreef hij 

daarop: You are a great writer. 

Het stond dus min of meer vast dat ik voor prozaschrijver zou kiezen, maar ik had voor 

dat schrijven nog niet de ruimte. Ik moest eerst twee jaar gymnasium  Alpha doen, vóór 

ik mijn studie Nederlands kon opnemen. Om me te verzettten tegen de 

kinderachtigheden die Homerus over Afrika debiteerde, schreef ik andere, protesterende 
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‘dingen’ over Afrika. Cola Debrot bracht ze in 1957 uit in de reeks `Antilliaanse 

Cahiers’ als Stemmen uit Afrika.  

(Parenthese voor mijn eerste, onuitgegeven roman: In Leiden bleef ik mijn poezie en 

proza experimenten uitvoeren, vanuit de verte met instemming wuivend naar de 

vijftigers  die de officiele naam van  experimentelen droegen. Omdat ik bang was, dat ik 

dicht zou groeien, als ik wachtte tot ik mijn studie had afgemaakt om te schrijven, trok 

ik me in een winter rond begin jaren zestig twee weken in Maassluis terug om mijn 

eerste roman te schrijven. Het ging mij  er toen niet om een meesterwerk te leveren  

maar om te onderzoeken of ik het houdingsvermogen bezat, in twee weken en in barre 

eenzaamheid een minimum van tweehonderd bladzijden vol  te schrijven. Dat lukte. 

Het boek heet De formule van het leven en speelt zich af in Brussel tijdens de 

wereldtentoonstelling van 1958. Het werd door enkele literaire vrienden goed genoeg 

gevonden om naar een uitgeverij op te sturen. Maar na een tijd haalde ik het terug 

omdat ik het te conventioneel vond. Wat het volgens mij vooral ontbrak, was de 

uitstraling van de nouvelle van Cola Debrot, Mijn Zuster de Negerin.   Het literaire 

hoogstandje, dat volgens Henk Kraima van de CPNB een roman  moet bezitten  om  

voor het project Nederland Leest in aanmerking te komen. Als er in die dagen over de 

Antillen werd geschreven dan werd Cola Debrot genoemd en waar Cola Debrot 

genoemd werd, werd zijn nouvelle geroemd. Merkwaardiggeneog werd de ongekende 

morele moed om in de hoogtijdagen van het racisme zo’n boek te publiceren wat ik zo 

bewonder, praktisch geheel opzij gezet, voor de verdienste van de vorm. De nouvelle 

speelt zich namelijk in 24 uur af! Dat is in het Nederlandse proza niet frekwent.  

 Terwijl de eenheden van tijd, plaats en handeling, in de Gouden Eeuw slaafs in het 

toneel werden gehoorzaamd, zijn ze in de Nederlandse roman nauwelijks aanwezig. Op 

de Antillen is dat anders. En naar mijn gevoel vooral door het voorbeeld van Cola  

Debrot.  Tip Marugg volgt hem op in zijn debuut, Weekend Pelgrimage, ook een literair 

hoogstandje). 
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 Ik kon dus niet komen aanzeulen met een traditionele roman, met een misschien 

imponerende titel voor wat  de inhoud betrof,  maar zonder speciale  uitstraling voor 

wat de vorm aanging. 

Ik besloot me daarom maar toe te leggen op het boek waarvoor ik in1958 in Lourdes 

research had gedaan met een baan van drie maanden, vermomd als tolk en brancardier 

zoals Gunther Walraff later placht te doen. Ik had van de schoolbanken af al een vast 

vertrouwen dat Bernadette Soubirous, hoofdpersoon in het wonder van Lourdes, geen 

bedriegster was, en  niet gelogen had, integendeel, zogezegd een integere 

vertegenwoordiger van het lumperproletariaat was waarover Marx ons niets te vertellen 

heeft. Maar aan de andere kant geloofde ik toen ook al niet meer in. Er lag hier dus een 

avontuur te vondeling, zoals de Surinaamse dichter Corly Verloogen  zo mooi schrijft. 

Er bestond namelijk  ruime  mogelijkheid om bij de uitwerking van dit gegeven 

originele hoogstandjes toe te passen. Maar mijn bewerking  ging helaas meer en meer in 

de richting van een een toneelstuk dan van een roman. En die keuze was niet open 

omdat in die tijd Mulisch juist een humorvol  stuk uitbracht geinspireerd door  Lou de 

Palingboer, die meende dat hij god was. Trouwens  het was niet alleen de kwestie van 

de vorm die mij onzeker maakte; ook de kwestie van de taal. Eind 1960 ging ik daarom,  

na  een afwezigheid van vijf jaar met vacantie naar  Curaçao  waar ik mijn eerste bundel 

Papiamentse poezie uitgaf: Ta Amor so por. `Alleen de liefde kan’.  

                Ik was ondertussen met mijn oefeningen met de Nederlandse taal heel ver 

gekomen, maar was ik ver genoeg? Er waren dingen, waarover niemand mij kon 

inlichten, een regel kon geven, omdat tot dan toe het Nederlands nauwelijks aan 

sprekers van andere talen geleerd werd. Grammatica’s met de titel of ondertitel 

Nederlands voor Anderstaligen bestonden  toen nog niet. Terwijl ik bezig was met de 

laatste veroveringen op het Nederlands ging ik door met mijn schrijfoefeningen en 

experimenten. Zeker de helft van de verhalen in de bundel De eeuwige hond (De Bezige 
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Bij, 2001) zijn uit die periode. Ik plaatste ze in tijdschriften,  De Leidse 

Studentenalmanak, De Revisor, en las ze voor bij de Wereldomroep.  

Mijn laatste talige struikelblok was het gebruik van de sterke en de zwakke 

vormen van het persoonlijk voornaamwoord. De relatie tussen wij en we bijvoorbeeld. 

De moedertaalspreker was op dit punt niet na te bootsen en dat wilde ik ook niet, omdat 

ik vond dat ik met mijn eigen gezag in het Nederlands moest kunnen staan. De aardige 

leke-moedertaalsprekers konden me trouwens niet verder helpen dan met: De sterke  

vorm gebruik je als je nadruk of contrast wil doen blijken.  

Ik ben er na enkele jaren studie achter gekomen.  Het Nederlands: ‘ik/’k; jij/je; 

wij/we’ heeft het zelfde systeem als het frans: moi/je; toi/tu; lui/il,elle, en het 

Kaapverdiaans en het Papiamentu van Aruba: ami/mi; abo/bo; anos/nos. 

(Parenthese om u een  poetisch experiment voor te lezen: De Blanke Negerinnen)   

                Toen, drie jaar na mijn vakantie in Curaçao kwam Dubbelspel binnen: 

Onaangekondigd, als een achtergebleven pakket heimwee mij nagestuurd.  Ik stond op 

een Zondagmorgen op en schreef  zo tussen tien en elf  het verhaal van Het dominospel 

bij Boeboe Fiel of De dominospelers. Ik stoof daarna naar mijn Antilliaanse 

medestudenten die in de Houtstraat een verdieping hoger woonden en las hun het 

verhaal voor. Het was een success-tory. `Meteen publiceren’, zeiden ze. Maar toen ik 

weer alleen benedenn was, dacht ik `Niks publiceren! Dit verhaal is te oppervlakkig. 

Mijn vrienden lachen omdat de dominospelers nog karikaturen zijn’  

Dit verhaal is eigenlijk ook ouderwets, en bevat minder  experimenten dan de verhalen 

die ik al in de Leidse Almanak heb gepubliceerd’. 

Het verhaal had toen ook maar een hoofdlijn, namelijk hoe vrouwen op afdoende wijze  

overspel af te leren; het had dus een traditioneel eenzijdig mannelijk perspectief, waar 

ik geen genoegen mee kon nemen.  Mijn lijfspreuk was toen al de fenomale dichtregel 

van Henriette Roland Holst- Van der Schalk: “ De zachte krachten zullen overwinnen 

aan he eind.” 
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Ik besloot daarom De Dominospelers voorlopig ook weer op te bergen en verder aan het 

wonder van Lourdes te werken, totdat ik over een coherenter beeld van de Antilliaanse 

maatschappij kon beschikken. Maar ik werd zo verscheurd door mijn Nederlandse 

avontuur en mijn nationale Papiamentse bewustwording, die tijdens de vacantie op 

Curacao van een paar jaar eerder  was toegenomen, dat ik het in Nederland niet meer 

uithield. Bovendien zeiden mijn ouders die nu op leeftijd waren en voor wie ik een 

bijna ziekelijke liefde heb gehad,  dat  ze me misten. Mijn vader zei over de telefoon: 

“We worden oud, wanneer ben je nou klaar?” Ik zei: “Nu”. In 1965, zowat zes maanden 

voor mijn doctoraal, brak ik zodoende mijn studie af met een bedoeling een jaar op mijn 

geboorte-eiland rond te gaan kijken.  Ik denk dat ik ook in deze onder de invloed heb 

gestaan van Cola Debrot’s novelle, die begint met een arrogante afscheid van Europa.  

“ Het is ook wonderbaarlijk dat ik hier op dit eiland, waar ik geboren ben, terugkom 

omdat mijn vader mijn moeder volgde, nu ook dood is, en misschien ook omdat ik 

genoeg heb van Europa waar men veel te weinig negers ziet. Ik ben blij dat ik voorgoed 

rijk ben. Bij een negerin wil ik leven. Ik zal haar noemen: mijn zuster de negerin. Ik 

haatte in Europa de bleke gezichten met hun visachtige kilheid, hun gebrek aan 

broederlijke en zusterlijke simpathie. (.) Frits Ruprecht zou zijn bizar avontuur hebben: 

die interessant doende blanke vrouwen van Passy of van de wintersportplaatsen, van 

Den Haag of van Wimbledon,  je m’enfou et je m’en fou pas mal. Ik wil hebben mijn 

zuster de negerin. Geen geklets meer. Maar zwartheid en aanhankelijkheid.” 

 Goedbeschouwd heeft dus niet Frank Martinus Arion de negritude op de Antillen 

geintroduceerd o.m. met zijn Stemmen uit Afrika, zoals vooral de makers van Pa Saka 

Kara en De kleur van mijn eiland, beweren of suggeren,  maar de blanke Cola Debrot 

met Mijn Zuster de Negerin.) 

Ik die Frits Ruprecht opvolgde, maar minder rijk was dan hij, viel verkeerd, viel op 

mijn bek, zoala dat zo mooi heet. Mijn omgeving op Curaçao, inclusief mijn lieve 

ouders, dachten dat ik de studie niet aankon, dat ik gesjeesd was. Ik kreeg geen baan, 
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moest in de bijstand voor  f.10. 25 per week. Wie doet ook zo iets geks of literairs  om 

te zeggen dat hij in overdrachtelijke zin klaar is, terwijl hij  nog zes maanden voor zijn 

diploma heeft te gaan? 

  Een literair  lichtpunt was wel het feit, dat ik door mijn armoedige situatie kwam 

te verkeren in de lage gelederen van de maatschappij die ik ook wilde beschrijven. Ik 

was dus nu in staat  om inhoudelijk een onderszoek te plegen naar naar de dominerende 

gegevens in de identiteit van mijn gemeenschap. Ik was ervan overtuigd dat ik door het 

aanwenden van de klassieke middelen bij lezers aandacht voor mijn niet gestudeerde, 

arme  spelers moest kunnen afdwingen. Ik was bovendien zo overtuigd van mijn eigen 

culturele waarden, dat ik me vrij voelde aan de klassieke, aristotelische uitgangspunten 

enkele regels  uit mijn eigen orale cultuur toe te voegen, zoals de gelijkheid van 

verteltijd, de tijd nodig om het verhaal te lezen, en de vertelde tijd, de tijd die de 

handeling bedraagt.  Het idee om de vier mannen aan een dominotafel te plaatsen 

tijdens de gehele duur van de handeling kwam mij voorts voor als een niet te 

overtreffen verrijking van de klassieke eenheid van ruimte en handeling, dit alles mede 

ingegeven door  mijn toekomstige roman over Lourders, later verschenen als Nobele 

Wilden. Een ander voordeel was, dat ik door het grote aantal, in principe gelijke 

personages, aan  de dominotafel vrij kon blijven  van een alles dominerend perspectief. 

Ik kon immers  geen objectief onderzoek naar de werkelijkheid van mijn gemeenschap 

ondernemen, als ik vooraf gebonden bleef aan het dominerende tragische 

eindperspectief van de Europese literatuur met hoofdletter. 

 Deze onvrijheid wordt des te beklemmender als men beseft, dat de gouden regel van de 

filmscenario ook  één hoofdpersoon als uitgangspunt heeft. Misschien is dit de reden 

waarom de talrijke pogingen om Dubbelspel te verfilmen totnogtoe  niet zijn gelukt. 

Want er is eigenlijk geen hoofdpersoon in Dubbelspel, al wringen  beschouwers van het 

boek er een te vinden niet alleen, maar een te vinden die ze tegelijkertijd ook met de 

schrijver kunnen vereenzelvigen. 
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Dat is de gratificatie  van het  patroon van meer hoofdpersonen: er hoeft geen 

identificatie met de schrijver plaats te vinden, met zijn IDEE met grote hoofdletters.  

Wie zouden we trouwens in Dubbelspel tot hoofdpersoon moeten maken, om de film te 

kunnen realiseren? Manchi San Antonio? 

Mogelijk. Als de film met Europees geld gemaakt wordt zeker, want dan wordt de 

domineerende, strakke lijn de tragiek van Manchi, de gemotiveerde zwarte man, die bij 

het klimmen, zichzelf ombrengt, zichzelf verklimt. Maar no dice als we Amerikaanse 

financierders in de armen nemen. Ze financieren geen verliezers! Het zelfde geldt ook 

voor Boeboe Fiel.  

Janchi Pau en Chamon Nicolaas zijn eigenlijk toeschouwers. Jancni Pau die mogelijk 

het uiterlijk en de houding van een held heeft, functioneert niet zonder de inspiratie van 

Solema. Dus zou de film vanuit het perspectief van Solema gemaakt moeten worden. 

Maar mannen financieren niet gemakkelijk films met vrouwen als hoofdpersonen. 

Ik blijf daarom met grote bevrediging en gevoel van vrijheid sinds Dubbelspel  het 

principe van meerdere hoofdpersonen koesteren. Lezers van mijn laatste boek  De 

Deserteurs,  wijzen nu al  verschillende  personages aan voor de rol van hoofdpersoon. 

Zo hoort het. De  lezer moet het zelf uitzoeken. 

 (Parenthese over de vrijheid van de waarneming. De literatuur van de derde wereld 

bevat immers  talrijke voorbeelden van het gevaar dat schrijvers lopen, die zich zonder 

reflectie associeren met de bestaande Europese visies en conventies van de roman. Ik 

noem er hier enkele. Om te beginnen de Ghanese schrijver, Chinua Achebe’s met 

Things fall apart.   De hoofdpersoon streeft tot de laatste bladzijde toe om corruptie te 

weerstaan , maar bezwijkt,om zo te zeggen, in de laatste regel. Is de suggestie die 

hierdoor gewekt wordt, nl. dat Afrika geen schone toekomst heeft, waar  of hebben we 

hier weer met de tragische wijze van waarnemen in de Europese literatuur te maken? 

De werken van V.S.  Naipaul hoef ik niet eens te noemen, omdat deze schrijver zich 

nadrukkelijk en vrijwillig acher de Europese tragische zienswijze schaart. Triester is 
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deze beperking vooral bij progressieve Caribische schrijvers, die blijkbaar ook menen, 

dat ze geen indruk kunnen maken in de literatuur als ze niet de Europese visie 

overnemen. Om te onderstrepen dat de tragiek aan de Griekse klassieken wordt 

ontleend en misschien om daarmee hun werk meer status te geven, kiezen ze soms zelfs 

Griekse aandoende  titels , zoals Children of Sysiphus van Orlando Patterson (Jamaica) 

en Black Midas  van Jan Carew (Guyana). 

Een tweede manier om aan de opgelegde tragische visie te ontkomen is het overwinnen 

van de dood. Dit is in de Westerse literatuur  voor het eerst gedaan door Charles 

Dickens met A tale of two cities. Dat er waardering is voor deze overwinning  door de 

liefde, bewijst  het weergaloze succes van de adaptatie van A tale of two cities voor de 

moderne tijd in de film: Casa Blanca met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman. En ook 

het bestaan van een jazz café met de naam Casa Blanca op de Walletjes, niet ver van 

mijn residentie.  

Een tweede poging is de roman van André  Malraux: La condition humaine, Het 

menselijk tekort.  De meest  brutale en humoristische poging, is wel  The Palmwine 

Drinker  van de Nigeriaanse schrijver  Amos Tutuola. De hoofdpersoon geeft nergens 

anders om  dan om palmwijn. Na zijn dood gaat hij daar gewoon mee door. Zijn vader 

geeft hem een helper en samen maken en drinken ze  

aan één stuk door palmwijn  in het domein van de dood).  

  Ik was in 1969 zover dat ik ruwweg het lichaam van Dubbelspel in mijn hoofd of 

in mijn buik had.  Ik zocht naar middelen om mezelf ruimte te scheppen om het boek te 

schrijven. Als het Fonds voor de Letteren toen al had bestaan, had ik zeker  een verzoek 

voor een residentie van drie maanden aangevraagd. Nu bivakkeerde ik in een klein 

kamertje van een tante met pover licht  en bracht ik mijn 

vrije tijd door met het herschrijven van mijn eerste roman De Formule van het Leven. 

Juist op het moment, dat ik door dat herschrijven ineens achter het geheim van het 

schrijven van dialogen meende te zijn gekomen,  gebeurde er iets vervelends en prettigs 
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tegelijk. Mijn vrouw,  Trudi Guda, die toen als pas afgestudeerde anthropologe en 

hoofd van de Afdeling Cultuur van Suriname in veel betere doen was dan ik, kwam mij 

op haar eerste vacantie op Curacao opzoeken.  Ze was de avond tevoren aangekomen en 

was de volgende dag  heel vroeg bij me. Mijn tante die ook vroeg op was, ging er van 

uit dat ze de nacht bij mij had doorgebracht. Ze zette mij uit het kamertje. Waar moest 

ik heen? We besloten met Trudi’s vacantiegeld een weekendhuis op Westpunt te huren 

voor twee weken. Het was daarna: Do or die: Ik moest Dubbelspel  in die korte tijd 

schrijven  of  de kans lopen, het voor altijd te verliezen, zoals een kind dat, door een te 

lange wachttijd, in de buik van zijn moeder sterft. 

   In dezelfde periode vertoefde Willem Frederik Hermans op het eiland om onder 

meer een teach-in over schrijven houden. Geen haar op mijn hoofd, dat er aandacht 

temidden van voor mij meer belangrijke besognes, die teach-in bij te. Dat leverde mij in 

eerste instantie het volgende commentaar van  W.F.Hermans in de eerste druk van De 

Laatste resten tropisch Nederland (De Bezige Bij.) 

“Parenthese over Frank Martinus. Heeft in Nederland gestudeerd en kandidaatgsexamen 

Nederlandse Letteren gedaan. Daarna mislukt en naar Curaçao teruggekeerd. Heeft een 

lang gedicht in het Papiaments gepubliceerd met de kwalificatie `original’. Het is een 

vertaling van Beatrijs, wat nergens vermeld wordt”. 

Tegen dit stuk, beter dit gedrag van Hermans, schreef ik in mijn eigen tijdschrift RUKU 

een artikel:Onvermogen en Ijdelheid van Willem Frederik Hermans. Ruku jg.1, no 5, 

1969. Maar dat had natuurlijk niet het bereik van Hermans’ boek. Ik nam me daarom 

voor als ik twee romans geschreven had, echt mijn gram op hem  te halen. Dit vertelde 

ik na het verschijnen van Afscheid van de koningin in 1975,  aan een medewerkster op 

de Bezige Bij.  Waarop zij, een koninkrijksoorlog voorkomend, zich haastte om mij te 

laten zien wat Hermans in de tweede druk van zijn boek, dat net uit was, over mij 

schreef: 
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“Frank Martinus Arion heb ik niet op de teach-in ontmoet. Ook later niet. Het op pagina 

137 over hem vermeldde werd mij medegedeeld door zijn landgeoten en helaas door 

niemand tegengesproken. Het was misschien ook toen al onzin en het is in elkgeval 

sinds 1973 gelogenstraft door de verschijning van zijn roman ‘Dubbelspel.’ Een boek, 

niet alleen maar curieus als staal van koloniale belletrie, maar een grootse roman op 

zichzelf, een zeldzaamheid in de hele Nederlandse literatuur.” 

         Wat ik jammer vind, is dat de literaire kritiek de componenten van deze door 

Hermans grootse  roman genoemd niet uit de doeken kunnen doen. Sommige 

recensenten zijn zelfs zo blind, om te spreken van geluk, van een lucky punch! Toch 

liggen een aantal van die middelen daar open en bloot: 

1. Aansluiting bij de populaire cultuur door de sensatie van het boek aan te 

kondigen: Het verhaal van een verbazingwekkend wereldrecord. 

2. Het dominospel voorstellen als een belangrijk spel omdat zelfs de Tsar van 

Rusland het speelde. 

3. Het noopt tot vergelijking met het Socratisch gesprek. 

4. Het is een gevaarlijk spel: Het is aan een dominotoernooi te wijten etc. 

De lezer is op die wijze zo verzekerd de spanning inhet boek , dat hij bereid is 

rustig de presentatie van de medespelers of mededuelerenden af te wachten. 

De strijd is evenwel niet een met wapens of met benen (voetbal) of handen 

(boksen,tennissen, karate) maar een strijd van de schijnbewegingen van het denken. 

Wat de lezer bij de lichaamsporten ziet is het resultaat van het denken. In Dubbelspel 

ziet hij als het ware de geboorte van het denken en de positieve verandering die het 

winnen door het denken met zich meebrengt. 

 


