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1 Inleiding 

Ruim vijftien jaar geleden is postcolonial ecocriticism ontstaan als onderzoeksveld waarbinnen 

aandacht is voor zowel de relatie tussen literatuur en het fysieke milieu als die tussen literatuur en 

de effecten van kolonisatie.1 Een combinatie van postkolonialisme en ecokritiek is volgens 

Elizabeth DeLoughrey bijzonder geschikt voor het analyseren van Caraïbische literatuur, omdat de 

natuur op de Caraïben door de gedwongen verplaatsing van mensen, dieren en planten in de 

koloniale periode een van de meest radicaal veranderde landschappen ter wereld is.2 Het fysieke 

milieu en de effecten van kolonisatie zijn hier dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is 

daarom interessant om werk van een Nederlands-Caraïbische schrijver te bestuderen vanuit deze 

combinatie van disciplines. Mijn onderzoek is een postkoloniaal ecokritische analyse van vier 

romans van de Curaçaos-Nederlandse schrijver Frank Martinus Arion, namelijk van zijn romans 

Dubbelspel (1973), Afscheid van de koningin (1975), Nobele wilden (1979) en De laatste vrijheid 

(1995). Ik richt me daarbij op hoe in die romans de omgang met de plaatselijke leefomgeving 

wordt weergegeven. Ik heb uit het oeuvre van Arion de bovengenoemde romans gekozen, omdat 

ze duidelijke overeenkomsten hebben wat betreft de thematiek en de periode waarin ze spelen. 

Ze gaan namelijk alle vier over (neo)kolonialisme en de sociale en raciale verhoudingen in de 

tweede helft van de twintigste eeuw.3 Ik neem Arions vijfde en laatste roman De deserteurs (2006) 

niet mee in mijn onderzoek, omdat De deserteurs een historische roman is die zich in de 

achttiende eeuw afspeelt. Hij is daarom moeilijker met de andere romans te vergelijken. 

 Frank Martinus Arion, pseudoniem van Frank Efraim Martinus, werd in 1936 geboren op 

Curaçao. Hij vertrok in 1955 naar Nederland om daar zijn gymnasiumdiploma te halen en daarna 

 
1 Graham Huggan en Helen Tiffin, Postcolonial ecocriticism. Literature, animals and environment (herz. ed.; 
Londen en New York 2015) 12; Tom Lynch, Cheryll Glotfelty en Karla Armbruster, ‘Introduction’ in: Idem ed., 
The bioregional imagination. Literature, ecology and place (Athene en Londen 2012) 1-29, aldaar 16; Bill 
Ashcroft, Gareth Griffiths en Helen Tiffin, Post-colonial studies. The key concepts (herz. ed.; Londen en New 
York 2007) 168-169. 
2 Elizabeth DeLoughrey, ‘Quantum landscapes. A ‘ventriloquism of spirit’’, Interventions 9 (2007) 62-82, 

aldaar 63-64. http://dx.doi.org/10.1080/13698010601173825 
3 Alex Reinders, ‘Drie Curaçaose schrijvers en hun verhouding tot de politiek’ in: Maritza Coomans-Eustatia, 

Henny Coomans en Wim Rutgers ed., Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen, Tip Marugg 
en Frank Martinus Arion (Zutphen 1991) 40-63, aldaar 62; Wim Rutgers, Beneden en boven de wind. 
Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba (Epe 1996) 353-360; Ronald Severing, ‘Recurrent themes in 
the work of Frank Martinus Arion’ in: Nicholas Faraclas e.a. ed., Researching the rhizome. Studies of 
transcultural language, literature, learning, and life on the ABC islands and beyond (Willemstad 2013) 285-
294, aldaar 285 en 288-291. 
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Nederlands te studeren. Hij publiceerde ondertussen zijn eerste poëziebundel Stemmen uit Afrika 

(1957). Zonder zijn studie te hebben voltooid keerde Arion in 1965 terug naar Curaçao, waar hij 

zich vervolgens bezighield met zijn moedertaal Papiamentu4 en met de Antilliaanse cultuur.5 Een 

belangrijk moment in de geschiedenis van Curaçao is de opstand van 30 mei 1969 in Willemstad, 

die bekendstaat als Trinta di mei. Wat begon als een staking van zwarte arbeiders van Shell naar 

aanleiding van ongelijke lonen, groeide uit tot een opstand die gepaard ging met plunderingen en 

brandstichting. De woede van de zwarte Curaçaose arbeiders was gericht op de raciale 

ongelijkheden op het eiland die werden veroorzaakt door de koloniale hiërarchieën die het leven 

op Curaçao bepaalden.6 Trinta di mei is voor Arions werk heel belangrijk geweest. Kort na de 

opstand verscheen het eerste nummer van zijn culturele tijdschrift Ruku waarin hij naast het 

Papiamentu uitgebreid aandacht besteedde aan Trinta di mei. Ook in zijn romans speelde Trinta di 

mei een grote rol, vooral in zijn debuutroman Dubbelspel (1973) die vier jaar na de opstand 

verscheen.7 In 1971 maakte hij in Nederland alsnog zijn studie af, waarna hij zes jaar in Suriname 

woonde. In die periode verschenen zijn romans Afscheid van de koningin (1975) en Nobele wilden 

(1979). Van 1981 tot zijn overlijden in 2015 woonde Arion met zijn vrouw op Curaçao waar hij zich 

inzette voor de ontwikkeling van het Papiamentu en voor het gebruik van Papiamentu als 

instructietaal in het onderwijs. Het gebruik van een creoolse taal in het onderwijs speelde ook een 

grote rol in zijn roman De laatste vrijheid (1995).8 Hij promoveerde in 1996 met een dissertatie 

 
4 Op de Nederlandse Antillen wordt de creoolse taal Papiaments gesproken, waarvan twee varianten zijn 
met verschillende spellingssystemen, namelijk Papiamento op Aruba en Papiamentu op Curaçao en Bonaire; 
Juana Kibbelaar, ‘Onderwijs op de ABC-eilanden. Een onmogelijk dilemma?’, Levende Talen Magazine 109 
(2019) afl. 7, 22-26. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1974/1578, laatst 
geraadpleegd op 13 oktober 2022. 
5 Maritza Coomans-Eustatia, ‘Biografie van Frank Martinus Arion’ in: Maritza Coomans-Eustatia, Henny 
Coomans en Wim Rutgers ed., Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en 
Frank Martinus Arion (Zutphen 1991) 405-410, aldaar 405-408; Tonny van Winssen, ‘Frank Martinus Arion’ 
in: Frank Martinus Arion, Dubbelspel (Amsterdam 1973; Grote Lijsters editie Groningen 1995) 297-302, 
aldaar 297. 
6 Tara Neplenbroek, ‘Hardnekkig erfgoed. Een analyse van 30 mei 1969 als emerging memory in de 
postkoloniale literatuur’, Internationale Neerlandistiek 58 (2020) 105-121, aldaar 105-106 en 108. 
http://dx.doi.org/10.5117/IN2020.2.002.NEPL 
7 Rutgers, Beneden en boven de wind, 337-338; Ineke Phaf-Rheinberger, The ‘air of liberty’. Narratives of the 
South Atlantic past (Amsterdam en New York 2008) 128-129 en 131; Wim Rutgers, ‘Frank Martinus Arion als 
Caraïbisch auteur’, Ons Erfdeel 24 (1981) 175-188, aldaar 184. 
8 Van Winssen, ‘Frank Martinus Arion’, 297-299; Phaf-Rheinberger, The ‘air of liberty’, 135 en 147; Michiel 
van Kempen, ‘De rots is niet meer. In memoriam Frank Martinus Arion’, Werkgroep Caraïbische Letteren, 29 
september 2015. https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/de-rots-is-niet-meer-in-memoriam-frank-
martinus-arion/, laatst geraadpleegd op 13 oktober 2022. 
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over de oorsprong van het Papiamentu. In de jaren daarna verschenen Arions laatste roman De 

deserteurs (2006) en een bundel met zijn verzamelde gedichten Heimwee en de ruïne (2013).9 

Voor mijn postkoloniaal ecokritische analyse heb ik de omgang met de plaatselijke 

leefomgeving in vier van Arions romans verbonden aan cosmopolitan bioregionalism en modern 

ecologisch imperialisme. Met die begrippen worden twee verschillende manieren van omgaan met 

de natuur aangeduid. Bioregionalisme is een beweging die zich vanuit een ‘local sense of place’ 

richt op het duurzaam leven in een bioregio.10 Mitchell Thomashow heeft het concept 

cosmopolitan bioregionalism ontwikkeld als een vorm van bioregionalisme die gevoelig is voor de 

globalisering. In zijn essay ‘Toward a cosmopolitan bioregionalism’ omschrijft hij de bioregional 

sensibility die nodig is bij cosmopolitan bioregionalism.11 Een bioregional sensibility kan volgens 

Thomashow manieren ontwikkelen om de ruimtelijke en temporele relaties te onderzoeken die de 

verbanden tussen het lokale en het wereldwijde tonen, zoals de verbanden tussen 

plaatsgebonden kennis en wereldwijde ecologische veranderingen.12 Ook besteedt Thomashow 

aandacht aan hoe het bioregionalisme gemeenschappen kan betrekken bij mondiale 

veranderingen. Hij stelt dat voor dat doel meerdere stemmen en interpretaties nodig zijn. Een 

bioregional sensibility is daarom open en flexibel.13 Ik ben door Byron Caminero-Santangelo 

geïnspireerd om Thomashows omschrijving van cosmopolitan bioregionalism te gebruiken, omdat 

hij het concept heeft gebruikt om de postkoloniale roman The heart of redness (2000) van de Zuid-

Afrikaanse schrijver Zakes Mda te analyseren.14 Net als in The heart of redness kan de manier 

waarop plaats wordt verbeeld in Arions romans worden gekoppeld aan bioregionalisme op een 

manier die het concept geschikt maakt voor een kosmopolitische visie.15 Juist voor postkoloniale 

romans zoals The heart of redness of de romans van Arion is de benadering van cosmopolitan 

bioregionalism geschikt, omdat deze rekening houdt met de verschuivende en meervoudige 

 
9 Van Kempen, ‘De rots’; Severing, ‘Recurrent themes’, 291. 
10 Lynch, Glotfelty en Armbruster, ‘Introduction’, 2-5. 
11 Mitchell Thomashow, ‘Toward a cosmopolitan bioregionalism’ in: Michael Vincent McGinnis ed., 
Bioregionalism (e-boekuitgave; Londen en New York 2005) 121-132, aldaar 121. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, 130. 
14 Byron Caminero-Santangelo, ‘In place. Tourism, cosmopolitan bioregionalism, and Zake Mda’s The heart 
of redness’ in: Elizabeth DeLoughrey en George B. Handley ed., Postcolonial ecologies. Literatures of the 
environment (New York 2011) 291-307. 
15 Ibidem, 292. 
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constructies van plaats en identiteit.16 Doordat Thomashows concept geschikt is voor de analyse 

van de omgang met de natuur in postkoloniale romans, sluit het goed aan bij de kruising van 

postkolonialisme en ecokritiek. 

Daarnaast heb ik van Arions romans de representatie geanalyseerd van modern ecologisch 

imperialisme, oftewel ecologisch neokolonialisme. Ecological imperialism wordt door 

milieuhistoricus Alfred W. Crosby omschreven als de gewelddadige toe-eigening van inheems land 

en de ondoordachte introductie van Europese landbouwactiviteiten en van voor die landen 

vreemde veestapels. Crosby gebruikt de term ‘portmanteau biota’ voor de Europeanen en alle 

organismen die zij met zich meebrachten.17 De gevolgen van ecologisch imperialisme waren 

duidelijk te zien in vestigingskoloniën. De kolonisten arriveerden namelijk met gewassen en vee, 

ontgonnen land en verstoorden en vernietigden lokale ecosystemen. De kolonisten geloofden dat 

de koloniën een grenzeloze hoeveelheid grondstoffen bezaten, omdat ze ongebruikt leken. In 

plaats van zich aan te passen aan de lokale omstandigheden maakten kolonisten de koloniën 

winstgevend met hun eigen geïmporteerde methodes.18 Mijn onderzoek richt zich op de moderne 

vorm van ecologisch imperialisme. Het gaat daarbij om de huidige exploitatie van grondstoffen in 

voormalige koloniën waarbij geen rekening wordt gehouden met het plaatselijke milieu, de 

hoeveelheid grondstoffen en de lokale bevolking en waarbij de exploitatie vaak samengaat met 

corruptie.19 Deze manier van omgaan met de leefomgeving leidt tot slow violence, dat is de 

geleidelijke aantasting van het milieu en het klimaat die vooral arme mensen treft.20 Uit Caminero-

Santangelo’s essay blijkt dat deze imperialistische houding niet alleen in tegenstelling tot de 

cosmopolitan bioregionalist sensibility bestaat, maar dat er een wisselwerking is tussen deze twee 

manieren van omgaan met natuur.21  

 Beide manieren van omgaan met de plaatselijke leefomgeving worden gerepresenteerd in 

Frank Martinus Arions romans Dubbelspel, Afscheid van de koningin, Nobele wilden en De laatste 

 
16 Ibidem, 293. 
17 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 3; Alfred W. Crosby, Ecological imperialism. The biological 
expansion of Europe, 900-1900 (2e druk; Cambridge 2015) 270. 
18 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 7-8. 
19 Graham Huggan en Helen Tiffin, ‘Green postcolonialism’, Interventions 9 (2007) 1-11, aldaar 2. 
http://dx.doi.org/10.1080/13698010601173783 
20 Rob Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor (Cambridge, Massachusetts en Londen 
2011) 2 en 4. 
21 Caminero-Santangelo, ‘In place’, 296-304. 
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vrijheid. Zo ben ik tot mijn hoofdvraag gekomen: welke inzichten geeft een analyse van de 

representatie van de omgang met de plaatselijke leefomgeving in werk van Frank Martinus Arion 

aan de hand van cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme? Om die vraag 

te beantwoorden behandel ik om te beginnen wat cosmopolitan bioregionalism en modern 

ecologisch imperialisme inhouden en hoe ik die concepten ga toepassen. Verder heb ik vijf 

deelvragen opgesteld. De eerste vier deelvragen behandelen per roman welke elementen van 

cosmopolitan bioregionalism en van modern ecologisch imperialisme daarin zijn te herkennen. De 

laatste deelvraag behandelt van die romans de wisselwerking tussen cosmopolitan bioregionalism 

en modern ecologisch imperialisme. Voor de analyse van Arions romans maak ik gebruik van de 

inzichten van de econarratologie. De econarratologie is een kruising van ecokritiek en narratologie 

die zich richt op de literaire structuren en technieken die in romans worden gebruikt om de 

leefomgeving weer te geven.22 

Door de jaren heen is al veel onderzoek gedaan naar het oeuvre van Frank Martinus Arion, 

maar zijn oeuvre is nog bijna nooit onderzocht op een postkoloniaal ecokritische wijze of aan de 

hand van het concept bioregionalisme. Wel zijn er enkele van zijn romans op die manier 

onderzocht, waarover hieronder meer. Een onderwerp dat bij analyses van Arions romans wel 

steeds terugkeert, is de vraag in hoeverre zijn werk aansluit bij de négritude-gedachte of juist bij 

de créolité-gedachte. Bovendien wordt zijn recente werk verbonden aan Walcotts Adamische 

ideeën. In hoofdstuk 2 licht ik toe hoe deze concepten kunnen worden verbonden aan 

bioregionalistische ideeën en verzet tegen ecologisch imperialisme. Hier geef ik al een korte 

introductie van de drie concepten. De négritude-beweging werd in de periode rond de Tweede 

Wereldoorlog ontwikkeld door Afrikaanse en Caraïbische intellectuelen en ging ervan uit dat alle 

zwarte mensen bepaalde essentiële eigenschappen delen.23 Caraïbische kunstenaars die zich 

hierbij aansloten gebruikten Afrikaanse culturele elementen uit de prekoloniale tijd om hun 

identiteit te definiëren en om zich af te zetten tegen het kolonialisme.24 Creolisering wordt door 

cultuurtheoreticus Stuart Hall omschreven als een cultureel model van de vermenging van taal en 

 
22 Erin James, The storyworld accord. Econarratology and postcolonial narratives (Lincoln en Londen 2015) 
23. 
23 Ashcroft, Griffiths en Tiffin, Post-colonial studies, 144-145. 
24 Daniel Arbino, Orphans of the other America. Contesting community in twentieth-century Caribbean 
literatures (Proefschrift University of Minnesota, Minneapolis 2013) 101. 
https://hdl.handle.net/11299/173940 
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culturen op de Caraïben.25 In de decennia na de Tweede Wereldoorlog speelde het concept van 

creolisering een grote rol in literatuur op de Nederlandse Antillen, zowel in de literatuur in het 

Nederlands als in die in het Papiamentu.26 Vervolgens ontstond in de jaren 80 van de vorige eeuw 

de créolité-beweging.27 Créolité is een filosofisch literair programma dat voortkomt uit 

theoretische reflectie over de literaire en artistieke gevolgen van het bredere 

creoliseringsproces.28 In tegenstelling tot de négritude gaat de créolité-gedachte ervan uit dat 

mensen zich deel voelen van een samenleving doordat iedereen een raciaal diverse achtergrond 

heeft.29 Tot slot zijn er Walcotts Adamische ideeën. De Caraïbische dichter en toneelschrijver 

Derek Walcott (1930-2017) heeft zijn visie op de Adamische principes uitgewerkt in een essay uit 

1974 en besproken in diverse interviews.30 De Adamische ervaring houdt voor Walcott in dat 

iemand op een Caraïbisch eiland zich voelt overweldigd door hoe mooi de natuur is en het gevoel 

krijgt op een nieuwe wereld te zijn. Daarbij hoort de Adamische taak om dingen te hernoemen 

zonder de natuur te onderwerpen.31 

De meeste onderzoekers van Arions werk zijn het erover eens dat zijn debuutroman 

Dubbelspel (1973) aansluit bij de négritude-beweging. Hilda van Neck Yoder bijvoorbeeld, ziet in 

Dubbelspel de nadruk op de ervaring van zwarte mensen die bij de négritude hoort. Zij stelt dat de 

roman gaat over de zoektocht naar wortels en naar een bredere Antilliaanse identiteit. De 

boodschap dat een Antilliaanse identiteit is te vinden in de eigen ervaringen van de inwoners van 

 
25 Stuart Hall, ‘Créolité and the process of creolization’ in: Encarnación Gutiérrez Rodríguez en Shirley Anne 
Tate ed., Creolizing Europe. Legacies and transformations (Liverpool 2015) 12-25, aldaar en 15 en 25. 
Oorspronkelijk verschenen in: Okwui Enwezor e.a. ed., Créolité and creolization. Documenta 11, platform 3 
(Ostfildern-Ruit 2003) 27-41. 
26 Aart G. Broek, ‘Ideology and writing in Papiamentu. A bird’s eye view’, Journal of Caribbean Literatures 5 
(2007) 1-20, aldaar 10-11. https://www.jstor.org/stable/40986314  
27 Doris Hambuch, ‘Rereading the Caribbean through Dubbelspel by Frank Martinus Arion’, World Literature 
Today 72 (1998) 55-58, aldaar 55. http://dx.doi.org/10.2307/40153534 
28 Hall, ‘Créolité‘, 19. 
29 Arbino, Orphans, 10-11. 
30 Derek Walcott, ‘The muse of history’ in: Idem, What the twilight says. Essays (New York 1998) 36-64. 
Oorspronkelijk verschenen in: Orde Coombs ed., Is massa day dead? Black moods in the Caribbean (Garden 
City 1974) 1-27; George B. Handley, ‘“The argument of the outboard motor”. An interview with Derek 
Walcott’ in: Elizabeth M. DeLoughrey, Renée K. Gosson en George B. Handley ed., Caribbean literature and 
the environment. Between nature and culture (Charlottesville 2005) 127-139. 
31 Edward Hirsch, ‘An interview with Derek Walcott. 1977’ in: William Baer ed., Conversations with Derek 
Walcott (Mississippi 1996) 50-63, aldaar 54 en 58. Oorspronkelijk verschenen in: Contemporary Literature 20 
(1979) 279-292; Handley, ‘“The argument”’, 133; Bonnie Roos, ‘Rewriting Eden in Walcott’s Omeros’ in: 
Bonnie Roos en Alex Hunt ed., Postcolonial green. Environmental politics and world narratives 
(Charlottesville en Londen 2010) 229-250, aldaar 231-232; Walcott, ‘The muse’, 40-41. 
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het eiland is volgens Van Neck Yoder bedoeld voor alle Antillianen.32 Daniel Arbino stelt 

daarentegen dat Arion in Dubbelspel een herziene versie van de négritude presenteert waarbij 

weliswaar meer aandacht is voor de vrouw, maar waarbij in de ideale gemeenschap alleen plaats 

is voor Afro-Curaçaoënaars.33 In zijn dissertatie geeft Arbino een uitgebreide analyse van 

Dubbelspel en koppelt hij de situatie in de roman aan ecologisch imperialisme. Die analyse is 

echter in tegenstelling tot een recent artikel van hem niet expliciet ecokritisch.34 In dat recente 

artikel geeft Arbino een korte analyse van Dubbelspel die hij wel expliciet binnen de postkoloniale 

ecokritiek plaatst. Uit die analyse blijkt dat Dubbelspel goed is te koppelen aan bioregionalisme en 

ecologisch imperialisme, al gebruikt Arbino de term bioregionalisme zelf niet.35 

Aart G. Broek stelt dat Dubbelspel aansluit bij di-nos-e-ta (het is van ons), een literaire 

stroming op Curaçao die zich na 30 mei 1969 afzette tegen de creoliseringsgedachte. Deze 

stroming richtte zich op de Afro-Antilliaanse identiteit en op schrijven in het Papiamentu.36 

Ondanks kritiek vanuit deze stroming op het feit dat Dubbelspel Nederlandstalig is, past deze 

roman volgens Broek verder heel goed bij de idealen van di-nos-e-ta, omdat in die roman de 

nadruk ligt op creativiteit, de mogelijkheden van verzet en op de productiviteit van Afro-

Curaçaoënaars.37 De idealen van di-nos-e-ta lijken dus sterk op de idealen van de négritude, 

behalve dat de eerste meer gericht is op de concrete situatie op Curaçao.  

Doris Hambuch kiest er in tegenstelling tot andere onderzoekers voor om Dubbelspel 

vanuit de creolité-gedachte te analyseren, wat opvallend is omdat die invulling van het 

creoliseringsconcept nog niet bestond toen Dubbelspel verscheen.38 Over het essay Le discours 

antillais (1981) van de Antilliaanse schrijver en dichter Édouard Glissant (1928-2011) schrijft 

Hambuch dat daaruit blijkt dat créolité voor de hele Caraïbische regio is bedoeld, maar dat de 

Nederlandse Antillen als enige niet worden genoemd. Hambuch analyseert het regionaal 

bewustzijn in Dubbelspel om duidelijk te maken dat ook de Nederlandstalige Caraïben op dergelijk 

 
32 Hilda van Neck Yoder, ‘Frank Martinus Arion's Dubbelspel. Search for the Antillean identity’, World 
Literature Today 54 (1980) 388-392, aldaar 388. http://dx.doi.org/10.2307/40135056 
33 Arbino, Orphans, 101-103 en 139-149. 
34 Ibidem, 22-24 en 100-150.  
35 Daniel Arbino, ‘“The ugliness of my surroundings”. Tip Marugg’s ecogothic poetics of isolation’, eTropic 18 
(2019) 125-140, aldaar 137-138. http://dx.doi.org/10.25120/etropic.18.1.2019.3668 
36 Broek, ‘Ideology and writing’, 10 en 12.  
37 Ibidem, 12. 
38 Hambuch, ‘Rereading the Caribbean’, 55. 
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bewustzijn zijn te onderzoeken.39 Zij stelt dat in Dubbelspel hoofdpersonages in discussies diverse 

nationaliteiten aanvallen, maar dat deze nationaliteiten in de zoektocht naar identiteit en 

subjectiviteit plaatsmaken voor een breder regionaal bewustzijn. Net als Van Neck-Yoder meent 

Hambuch dat er in Dubbelspel geen bevolkingsgroepen worden buitengesloten.40 Ook Benoît 

Verstraete-Hansen maakt gebruik van Glissants werk, maar het gaat bij hem niet over créolité, 

maar over het bredere creoliseringsproces. Hij gebruikt Glissants creoliseringsbegrip uit 

Introduction à une poétique du divers (1996) om het personage Manchi uit Dubbelspel te 

analyseren. Hij concludeert dat er bij Manchi geen sprake is van een creoliseringsproces, omdat hij 

helemaal buiten zijn eigen cultuur staat en de Antilliaanse cultuur beschouwt als minderwaardig 

aan de Europese cultuur.41 

Over Afscheid van de koningin (1975) en Nobele wilden (1979) zijn de meningen verdeeld 

wat betreft hun aansluiting bij de négritude. Sommige onderzoekers plaatsen beide romans of de 

eerste van die twee nog binnen de négritude-gedachte.42 Volgens Kim Andringa echter keerde 

Arion zich met Afscheid van de koningin (1975) al duidelijk van de négritude af en was de breuk 

volledig met het verschijnen van Nobele wilden (1979). Zij stelt dat Arion na Dubbelspel de pan-

Afrikaanse droom, het streven naar Afrikaanse eenheid, losliet.43 Beide romans zetten zich net als 

Dubbelspel af tegen het (neo)kolonialisme en imperialisme, maar dat komt in deze romans 

duidelijker naar voren dan in zijn debuut. Volgens Walter Palm heeft Arion in deze romans zijn 

boodschap bewust veel duidelijker uitgedragen, omdat hij er moeite mee had dat de politieke 

boodschap van Dubbelspel nauwelijks aandacht had gekregen in de receptie.44 Jos de Roo wijst op 

de thema’s met het woord ‘moeder’ in Afscheid van de koningin. De roman bekritiseert de 

katholieke moederkerk, het moederland Nederland en de ‘moeder des vaderlands’, de koningin, 

 
39 Ibidem.  
40 Hambuch, ‘Rereading the Caribbean’, 55 en 58; Van Neck-Yoder, ‘Frank Martinus Arion’s Dubbelspel’, 391. 
41 Benoît Verstraete-Hansen, ‘Creolisering volgens Édouard Glissant in Weekendpelgrimage en Dubbelspel’ in: 
Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg ed., Wandelaar onder de palmen. Opstellen 
over koloniale en postkoloniale literatuur (Leiden 2004) 527-537, aldaar 527, 530-532 en 534-535. 
42 Zie bijvoorbeeld: Reinders, ‘Drie Curaçaose schrijvers’, 58; Rutgers, ‘Frank Martinus Arion’, 181. 
43 Kim Andringa, ‘Littératures des Caraïbes néerlandaises’ in: Yves Clavaron ed., Études postcoloniales. 
Collection poétiques comparatistes (Nîmes 2011) 94-113, aldaar 103 108 en 110. 
44 Andringa, ‘Littératures’, 103 en 110; Walter Palm, ‘De politieke boodschap van Frank Martinus Arion’s 
‘Dubbelspel’ in: Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers ed., Drie Curaçaose schrijvers in 
veelvoud. Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion (Zutphen 1991) 499-503, aldaar 500-502. 
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omdat alle drie horen bij de koloniale orde.45 In Nobele wilden worden volgens De Roo twee 

kenmerken van neokolonialisme bekritiseerd, namelijk dat de gekoloniseerde wil lijken op de 

kolonisator en dat de kolonisator altijd blijft neerkijken op de gekoloniseerde. Dit wordt in de 

roman vervolgens omgedraaid: de kolonisator zou zich moeten richten op de gekoloniseerde.46  

Ook De laatste vrijheid (1995) zet zich af tegen het (neo)kolonialisme. Ronald Severing 

stelt dat de roman daarnaast de invloed van Europa en Amerika bekritiseert, de gevestigde orde 

uitdaagt en aandacht heeft voor de lokale taal.47 De laatste vrijheid wordt van de door mij 

onderzochte romans het meest expliciet besproken als roman die aansluit bij de créolité. Dat is 

logisch aangezien dit de enige van die vier romans is die verscheen na het ontstaan van de 

créolité-beweging. Zo vindt Wim Rutgers bijvoorbeeld dat De laatste vrijheid aansluit bij de 

créolité en de boodschap uitdraagt dat iedereen die de taal van het eiland spreekt een echte 

Caraïbiër is.48 Doris Hambuch verbindt De laatste vrijheid niet alleen aan de créolité, maar vooral 

ook aan Derek Walcotts Adamische ideeën.49 De laatste vrijheid sluit volgens haar aan bij de 

Adamische zorgen voor Creoolse talen en voor hoe die talen zorgen voor identificatie met lokale 

culturen. Ook de positieve aandacht voor het Caraïbische landschap en de weergave van de 

vulkaan op Amber passen bij Walcotts Adamische ideeën.50 In Hambuchs analyse van De laatste 

vrijheid en haar bovengenoemde analyse van Dubbelspel spelen aldus concepten een rol die aan 

het bioregionalisme en verzet tegen ecologisch imperialisme zijn te verbinden, namelijk créolité en 

Adamische ideeën, maar deze koppeling maakt ze in haar analyses niet.51 Wel gaan haar analyses 

van beide romans over het gevoel van regionaal bewustzijn. Alleen bij haar analyse van De laatste 

vrijheid besteedt ze aandacht aan de weergave van het landschap in die roman, al gebruikt ze 

nergens de term ‘ecokritiek’.52 

 
45 Jos de Roo, Antilliaans literair logboek (Zutphen 1980) 85. 
46 Ibidem, 93-94. 
47 Severing, ‘Recurrent themes’, 291. 
48 Rutgers, Beneden en boven de wind, 359-360. 
49 Doris Hambuch, ‘Walcott versus Naipal [sic]. Intertextuality in Frank Martinus Arion’s De laatste vrijheid 
(The ultimate freedom)’, Journal of Caribbean Literatures 3 (2002) 89-101. 
https://www.researchgate.net/publication/254157268_Walcott_Versus_Naipal_Intertextuality_in_Frank_M
artinus_Arion%27s_De_Laatste_Vrijheid_The_Ultimate_Freedom 
50 Ibidem, 96-98. 
51 Hambuch, ‘Rereading the Caribbean’; Hambuch, ‘Walcott versus Naipal [sic]’. 
52 Ibidem. 
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Kortom, er is nog niet eerder postkoloniaal ecokritisch onderzoek gedaan naar meerdere 

romans van Arion tegelijk en ze zijn nog niet eerder expliciet verbonden aan cosmopolitan 

bioregionalism in wisselwerking met modern ecologisch imperialisme. Met mijn onderzoek werp ik 

dus een nieuw licht op zijn oeuvre. Bovendien levert mijn onderzoek een bijdrage aan 

postkoloniaal ecokritisch onderzoek van Nederlandstalige romans, omdat er nog relatief weinig 

Nederlandstalige romans zijn onderzocht op een wijze die postkolonialisme en ecokritiek 

combineert. Elizabeth DeLoughrey en George B. Handley vinden dat er een duurzame dialoog 

nodig is tussen postkolonialisme en ecokritiek en dat daarbij zowel aandacht moet zijn voor het 

wereldwijde als het lokale.53 Mijn onderzoek wil een bijdrage leveren aan die duurzame dialoog 

door aandacht te besteden aan het wereldwijde en het lokale in een ecokritische analyse waarbij 

het postkolonialisme voor een kritische aanvulling of bevraging zorgt. 

In het volgende hoofdstuk licht ik het theoretisch kader en de methode van mijn 

onderzoek toe. Vervolgens presenteer ik in vier hoofdstukken mijn analyse van vier romans van 

Frank Martinus Arion. In elk hoofdstuk bespreek ik van een roman achtereenvolgens de elementen 

van cosmopolitan bioregionalism en van modern ecologisch imperialisme. De analyse sluit af met 

een hoofdstuk over de wisselwerking tussen die twee concepten in Arions romans. Tot slot volgt 

de conclusie met een samenvatting van de resultaten van mijn analyse en suggesties voor 

vervolgonderzoek. 

 

 

  

 
53 Elizabeth DeLoughrey en George B. Handley, ‘Introduction. Towards an aesthetics of the Earth’ in: Idem 
ed., Postcolonial ecologies. Literatures of the environment (New York 2011) 3-39, aldaar 24-25. 
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2 Theoretisch kader en methode 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader besproken. Daarbij worden 

alle kernbegrippen van het onderzoek behandeld met aparte subparagrafen voor cosmopolitan 

bioregionalism en de verschillende vormen van ecological imperialism. Aangezien de négritude, 

créolité en Walcotts Adamische ideeën hiermee zijn te verbinden, worden deze eveneens in een 

aparte subparagraaf besproken. Er zal in het theoretisch kader soms specifiek worden ingegaan op 

de situatie op de Caraïben, omdat de Caraïben in Arions romans een grote rol spelen. In de tweede 

paragraaf worden de methode en de aanpak van het onderzoek besproken. 

 

2.1  Theoretisch kader 

Mijn onderzoek past binnen postcolonial ecocriticism. Ecocriticism wordt door Cheryll Glotfelty 

gedefinieerd als de studie van de relatie tussen literatuur en het fysieke milieu.54 Volgens Timothy 

Clark stelt de ecokritiek fundamentele vragen over de aard en oorzaken van milieucrisissen en 

over de manieren waarop die milieucrisissen worden geïnterpreteerd in literatuur.55 

Postkolonialisme wordt door Bill Ashcroft, Gareth Griffiths en Helen Tiffin gedefinieerd als de 

studie en analyse van de effecten van kolonisatie op culturen en samenlevingen. Zij hanteren 

daarbij een brede definitie, want postkolonialisme gaat volgens hen over de effecten van het 

kolonialisme van de zestiende eeuw tot en met het huidige neokolonialisme.56 Ik sluit bij deze 

brede definitie aan, want het gaat in mijn onderzoek over hoe wordt gereageerd op de gevolgen 

van het kolonialisme en het neokolonialisme. Bij het postkolonialisme hoort de studie van de 

postkoloniale literatuur die is ontstaan door de ervaring van kolonisatie, die de spanning met de 

koloniale macht centraal stelt en de onjuistheid toont van aannames van het imperiale centrum.57 

De confrontatie van de disciplines ecokritiek en postkolonialisme vormt een interdisciplinair veld 

dat wordt aangeduid als postcolonial ecocriticism, oftewel postkoloniale ecokritiek.58 Bij 

postcolonial ecocriticism wordt de ecokritiek herzien met behulp van inzichten uit het 

 
54 Lynch, Glotfelty en Armbruster, ‘Introduction’, 16. 
55 Timothy Clark, The value of ecocriticism (Cambridge 2019) 5. 
56 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths en Helen Tiffin, The empire writes back. Theory and practice in post-colonial 
literatures (e-boekuitgave van herz. ed.; Londen en New York 2002) 2; Idem, Post-colonial studies, 168-169. 
57 Ashcroft, Griffiths en Tiffin, The empire writes back, 2.  
58 DeLoughrey, ‘Quantum landscapes’, 63; Huggan en Tiffin, ‘Postcolonial ecocriticism, 12-13.  
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postkolonialisme.59 Dat past bij mijn onderzoek, want dat is een ecokritisch onderzoek waarbij het 

postkolonialisme voor een kritische aanvulling of bevraging zorgt. 

De postkoloniale ecokritiek wordt volgens Graham Huggan en Helen Tiffin gedreven door 

utopische ambities, namelijk het zichtbaar maken van de exploitatie en discriminatie van 

menselijke en niet-menselijke soorten en daar op die manier een einde aan te maken.60 Ze stellen 

dat de postkoloniale ecokritiek vooral als een bepaalde leeswijze moet worden begrepen en niet 

als een specifiek corpus van teksten. Het is een literaire analyse die beseft dat er geen sociale 

rechtvaardigheid is zonder ecologische rechtvaardigheid.61 De term ‘rechtvaardigheid’ biedt 

volgens Bonnie Roos en Alex Hunt de ruimte om postkolonialisme en ecokritiek samen te brengen, 

omdat zowel in het ecokritische discours als het postkolonialisme discours ecologische, 

economische en sociale vormen van rechtvaardigheid elkaar kruisen. Postkoloniale ecokritiek 

ontwikkelt zich aan de hand van beide discoursen.62  

Bij een literaire analyse gericht op rechtvaardigheid past de taak die de postkoloniale 

ecokritiek heeft volgens Huggan en Tiffin: “Postcolonial ecocriticism (…) performs an advocacy 

function both in relation to the real world(s) it inhabits and to the imaginary spaces it opens up for 

contemplation of how the real world might be transformed.”63 Uit dit citaat blijkt dat de 

postkoloniale ecokritiek volgens hen bepaalde belangen dient te vertegenwoordigen in echte en 

voorgestelde werelden. Het gaat daarbij om de belangen van een groep mensen, van dieren of van 

ecosystemen. Hierbij heeft de postkoloniale ecokritiek aandacht voor de specifieke esthetische 

eigenschappen van literatuur, zonder dat wordt toegegeven aan een instrumentele visie op 

literatuur.64 Een andere centrale taak van de postkoloniale ecokritiek is volgens Huggan en Tiffin 

 
59 Graham Huggan en Helen Tiffin hebben eerder de minder gangbare term ‘green postcolonialism’ gebruikt 
voor de kruising van postkolonialisme en ecokritiek. Het verschil met postcolonial ecocriticism is dat bij 
green postcolonialism juist het postkolonialisme wordt herzien; Huggan en Tiffin, ‘Green postcolonialism’, 9-
10; Idem, Postcolonial ecocriticism, 23. 
60 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 16. 
61 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 3, 13 en 37; Idem, ‘Green postcolonialism’, 10.  
62 Bonnie Roos en Alex Hunt, ‘Introduction. Narratives of survival, sustainability, and justice’ in: Idem ed., 
Postcolonial green. Environmental politics and world narratives (Charlottesville en Londen 2010) 1-13, aldaar 
3-4. 
63 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 13; originele cursivering. 
64 Ibidem, 13-14. 



19 
 

het bestrijden van Westerse ideologieën over wat ontwikkeling inhoudt en er geschikte 

alternatieven voor te bieden.65  

Dana Mount en Susie O’Brien benoemen in hun hoofdstuk over de postkoloniale ecokritiek 

dat voedsel vaak een belangrijk thema is in de postkoloniale literatuur.66 De productie en 

consumptie van voedsel worden verbonden met honger, geheugen en de politiek van ras, klasse 

en geslacht. In de literatuur zien ze bij de thema’s landbouw en platteland steeds meer een 

samengaan van postkolonialisme en ecokritiek.67 

Er wordt sinds ruim vijftien jaar gesproken van het samenkomen van de velden van 

postkolonialisme en ecokritiek, maar ook daarvoor waren ze al met elkaar verbonden.68 Wel heeft 

de ecokritiek volgens George B. Handley en Elizabeth DeLoughrey lange tijd veel te weinig 

aandacht besteed aan de historische processen van kolonisatie.69 Andersom is het 

postkolonialisme volgens Huggan en Tiffin erg gericht geweest op de belangen van mensen.70 

De verbinding tussen ecokritiek en postkolonialisme verliep dan ook niet zonder 

problemen. Rob Nixon noemt vier kloven tussen de twee velden.71 Ten eerste stelt Nixon dat 

postkolonialisten hybriditeit en interculturaliteit op de voorgrond plaatsen, terwijl ecocritici de 

nadruk leggen op discoursen van puurheid, bijvoorbeeld de zogenaamd ongerepte wildernis. Ten 

tweede stelt Nixon dat postkoloniale kritiek focust op displacement, terwijl ecocritici vooral zijn 

gefocust op literatuur over de leefomgeving. Ten derde ziet Nixon bij postkolonialisme een 

voorkeur voor kosmopolitisme en transnationalisme, terwijl ecokritiek zich vooral heeft 

ontwikkeld binnen een nationaal Amerikaans kader. Ten vierde merkt Nixon op dat 

postkolonialisme veel aandacht besteedt aan het gemarginaliseerde verleden, terwijl de ecokritiek 

 
65 Ibidem, 29. 
66 Dana Mount en Susie O’Brien, ‘Postcolonialism and the environment’ in: Graham Huggan ed., The Oxford 
handbook of postcolonial studies (Oxford 2013) 521-540, aldaar 533. 
67 Ibidem, 533-534. 
68 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 12. Zie ook: Ursula K. Heise, ‘Afterword. Postcolonial 
ecocriticism and the question of literature’ in: Bonnie Roos en Alex Hunt ed., Postcolonial green. 
Environmental politics and world narratives (Charlottesville en Londen 2010) 251-258, aldaar 252; Graham 
Huggan, ‘“Greening” postcolonialism. Ecocritical perspectives’, Modern Fiction Studies 50 (2004) 701-733, 
aldaar 702. http://dx.doi.org/10.1353/mfs.2004.0067; DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 10. 
69 DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 10; DeLoughrey, ‘Quantum landscapes’, 63. 
70 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 17. 
71 Nixon, Slow violence, 236. 
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aandacht besteedt aan tijdloze momenten van samenzijn met de natuur, waarbij de geschiedenis 

van kolonisatie wordt verdrongen.72 

DeLoughrey en Handley hebben deze kloven genuanceerd en gebruikt om richtingen te 

suggereren voor de toekomst.73 In reactie op Nixons eerste punt wijzen ze op hoe bepaalde 

stromingen binnen de Amerikaanse ecokritiek discoursen van natuurlijke puurheid bekritiseren, 

terwijl sommige postkoloniale teksten strategisch gebruikmaken van een discours van 

prekoloniale puurheid. In reactie op Nixons tweede punt stellen zij dat het verschil in focus zeker 

heeft bijgedragen tot het gebrek aan duurzame dialoog tussen de velden, maar zij menen dat 

beide focussen van wezenlijk belang zijn bij zowel het spreken over milieu als over 

postkolonialisme. Vervolgens stellen ze in reactie op Nixons derde punt een dialectiek voor tussen 

stad en platteland, tussen cultuur en natuur en tussen metropool en kolonie. Uit veel 

postkoloniale coming of age-verhalen blijkt bijvoorbeeld dat de verhuizing van het platteland naar 

de stad en de migratie van kolonie naar metropool kunnen leiden tot een soortgelijke 

vervreemding. Tot slot zijn ze het met Nixon eens dat het problematisch is als een ecologische 

ethiek geen aandacht besteedt aan de volledige geschiedenis. Ze merken echter op dat vice versa 

het postkolonialisme bij het bestuderen van de geschiedenis ook aandacht moet besteden aan de 

deep time van de natuur.74  

DeLoughrey en Handley erkennen dat er verschillen zijn tussen postkolonialisme en 

ecokritiek, maar zij vinden dat een duurzame dialoog tussen de twee velden nodig is en kijken 

liever naar punten waarin ze bij elkaar aansluiten.75 De uitdaging voor de postkoloniale ecokritiek 

is volgens DeLoughrey en Handley een manier te vinden om over het wereldwijde en lokale te 

praten in ethische termen zonder verschillen te minimaliseren of oude structurele hiërarchieën in 

te stellen.76 Mijn onderzoek wil een bijdrage leveren aan die duurzame dialoog door op een 

constructieve wijze aandacht te besteden aan het wereldwijde en het lokale.  

 Timothy Clark vraagt zich af of postcolonial ecocriticism in de toekomst nog wel nuttig zal 

zijn als aparte categorie.77 In de postkoloniale ecokritiek werden volgens hem in het verleden de 

 
72 Ibidem. 
73 DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 23-24. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem, 9 en 24. 
76 Ibidem, 25. 
77 Clark, The value, 138, 140 en 155. 



21 
 

eigen stemmen en geschiedenissen van slachtoffers van milieuproblemen niet voldoende 

gehoord. Bovendien meent Clark dat de term ‘postkoloniaal’ kan leiden tot te weinig aandacht 

voor de pluriformiteit van milieuactivisme in postkoloniale landen.78 Clark gelooft dat postcolonial 

ecocriticism misschien op zal gaan in de bredere categorie Anthropocene criticism, ook wel 

Anthropocene ecocriticism genoemd.79 Antropoceen is de term die Paul J. Crutzen en Eugene F. 

Stoermer hebben voorgesteld voor het huidige geologische tijdperk waarin de effecten van 

menselijke activiteiten voor het eerst zichtbaar worden in sedimenten en ijskernen.80 

Anthropocene criticism zou meer open staan voor de besluiteloosheid, het onberekenbare en de 

onzekerheden van temporele en ruimtelijke schalen dan postkoloniale ecokritiek. Clark stelt dat 

de erkenning van het Antropoceen ervoor zorgt dat alle kritiek die aandacht heeft voor de 

wereldwijde effecten van imperialisme en neokolonialisme kan worden beschouwd als 

postkoloniaal.81 Voor nu lijkt me postcolonial ecocriticism als categorie beter geschikt, want 

Roman Bartosch wees er recent op dat er in Anthropocene criticism juist weinig postkoloniale 

teksten te vinden zijn.82 Mijns inziens is er een risico dat postkolonialisme niet meer voldoende 

aandacht zou krijgen als postkoloniale ecokritiek opging in een grotere algemene categorie. 

 

2.1.1 Bioregional literary criticism en cosmopolitan bioregionalism 

Bioregional literary criticism is een wijze van teksten bestuderen en analyseren die voortkomt uit 

het bioregionalisme en die goed samengaat met een postkoloniaal ecokritische leeswijze.83 

Hieronder zal ik toelichten waarom ze goed samengaan. Eerst zal ik een toelichting geven over 

bioregionalisme en de stroming daarbinnen die cosmopolitan bioregionalism heet. 

De term ‘bioregionalism’ werd in de jaren 70 van de twintigste eeuw gemunt door Peter 

Berg en Raymond Dasmann. Zij definiëren een bioregio als zowel een geografisch gebied als de 

 
78 Ibidem, 140-141. 
79 Ibidem, 138 en 155. 
80 Paul J. Crutzen en Eugene F. Stoermer, ‘The ‘Anthropocene’’, IGBP Newsletter 41 (2000) 16-18, aldaar 17. 
http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/NL41.pdf 
81 Clark, The value, 155. 
82 Roman Bartosch, Literature, pedagogy, and climate change. Text models for a transcultural ecology (e-
boekuitgave; Cham 2019) 21-24. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33300-3 
83 Lynch, Glotfelty en Armbruster, ‘Introduction’, 15-18; Erin James, ‘Bioregionalism, postcolonial literatures 
and Ben Okri’s The famished road’ in: Tom Lynch, Cheryll Glotfelty en Karla Armbruster ed., The bioregional 
imagination. Literature, ecology and place (Athene en Londen 2012) 263-277, aldaar 263-264. 
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ideeën die zijn ontwikkeld over hoe in die plaats te leven.84 De grenzen van een bioregio kunnen 

worden bepaald op basis van stroomgebieden en overeenkomsten in natuurlijke soorten, maar 

zulke grenzen staan niet volledig vast.85 Het doel van de oprichters van de bioregionale beweging 

was om milieuproblematiek aan te pakken met een beleid dat voortkwam uit een ‘local sense of 

place’ en zo de nationale en internationale aanpak van milieuproblemen aan te vullen.86  

Kernbegrippen van het bioregionalisme zijn living-in-place, reinhabiting en sustainability. 

Living-in-place omschrijven Berg en Dasmann als het volgen van de behoeften en genoegens van 

het leven die op unieke wijze worden aangeboden door een specifieke plaats en het ontwikkelen 

van gewoontes die het mogelijk maken die plek langere tijd te bewonen. Het is het 

tegenovergestelde van ‘making a living’: op de korte termijn gerichte exploitatie van land en niet-

menselijke levensvormen.87 Reinhabiting is een term van Berg en Dasmann voor het leren van 

living-in-place in een gebied dat is verstoord en beschadigd door eerdere exploitatie.88 

Sustainability oftewel duurzaamheid definiëren Tom Lynch, Cheryll Glotfelty en Karla Armbruster 

als het leven binnen de ecologische limieten van een plaats op een wijze die kan worden 

voortgezet door toekomstige generaties zonder schadelijke impact op het milieu.89 

Jim Dodge onderscheidt twee strategieën binnen de bioregionalistische praktijk, namelijk 

resistance en renewal.90 Resistance oftewel verzet is gericht tegen de voortdurende vernietiging 

van natuurlijke systemen en de homogeniteit van de nationale cultuur. Renewal oftewel 

vernieuwing richt zich op het herstellen van de natuurlijke systemen die zijn beschadigd.91 Deze 

categorieën zijn ook relevant voor literatuur en andere kunsten waarin de bioregio een rol speelt, 
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Oorspronkelijk verschenen in: The Ecologist 7 (1977) 399-401. 
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86 Lynch, Glotfelty en Armbruster, ‘Introduction’, 2. 
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want literatuur kan helpen bij het vernieuwen van een sense of place bij inwoners van een 

bioregio of inwoners inspireren tot verzet.92 

Bioregionale literatuur wordt door Lynch, Glotfelty en Armbruster omschreven als 

literatuur waarbij de geïmpliceerde lezer iemand is die woont in de beschreven bioregio.93 

Bioregional literary criticism probeert dergelijke literatuur te identificeren en kan de grenzen van 

wat als bioregionale literatuur wordt gezien vergroten door bioregionale betekenissen uit teksten 

te halen die daarop niet eerder zijn onderzocht.94 Uit een essay van Ruth Blair blijkt dat 

bioregionalisme ook kan worden beschouwd als leeswijze. Blair leest het werk van Beverley 

Farmer namelijk met het oog op de bioregio en daardoor valt haar op hoe de levens van de 

personages zijn verweven met de fysieke omgeving.95 Haar analyse besteedt aandacht aan hoe 

personages verbinding zoeken met de leefomgeving via alle zintuigen, waaronder de aandacht 

voor smaak die vaak wordt uitgedrukt door het eten en bereiden van voedsel.96 Dit is een 

overeenkomst met de bovengenoemde aandacht voor voedsel in de postkoloniale ecokritiek die is 

benoemd door Mount en O’Brien.97  

Een gebruikelijk punt van kritiek op het bioregionalisme is dat deze te veel focust op 

landelijke en pastorale plaatsen en het stedelijk milieu negeert. Lynch, Glotfelty en Armbruster 

weerleggen deze kritiek door erop te wijzen dat veel bioregionalisten betrokken zijn bij initiatieven 

om groene steden te creëren. De tegenstelling tussen stad en platteland binnen het 

bioregionalisme is volgens hen vooral een productieve spanning.98  

Ursula K. Heise heeft kritiek op de nadruk die in bioregionalisme en andere lokaal gerichte 

discoursen wordt gelegd op het ontwikkelen van een sense of place door zich te verdiepen in een 

lokaal ecosysteem.99 Zij stelt dat in plaats daarvan een sense of planet moet worden gestimuleerd, 

waarbij het gaat om begrip van de wereldwijde verbondenheid van natuurlijke en culturele 
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plaatsen en processen, en begrip van de invloed van mensen op die verbondenheid.100 Zij noemt 

twee lijnen in de kritiek tegen plaatsgerichte discoursen zoals bioregionalisme. Ten eerste zijn er 

problemen met het definiëren van het lokale, want door verschillende ecologische criteria kan de 

omvang van een bioregio enorm variëren.101 Ten tweede wijst Heise op de ethische en politieke 

consequenties, want een verkleining van schaal garandeert volgens haar niet per se een ecologisch 

meer duurzame manier van leven. Bovendien stelt ze dat het zoeken van iemands wortels op een 

lokale plaats kan leiden tot een beleid van uitsluiting om de bioregio te behouden voor een 

specifieke sociale groep.102 Heise pleit voor eco-cosmopolitanism als tegenhanger voor 

bioregionalisme en andere plaatsgerichte discoursen.  Eco-cosmopolitanism probeert om 

individuen en groepen voor te stellen als deel van planetaire imagined communities van 

menselijke en niet-menselijke soorten.103  

Lynch, Glotfelty en Armbruster vinden dat Heises term eco-cosmopolitanism opvallende 

overeenkomsten heeft met Peter Bergs notie van een ‘planetarian’. Die notie is voor hen het 

bewijs dat bioregionalisme altijd ook een sense of planet heeft bevat.104 Ze wijzen erop dat Heise 

niet pleit voor het verlaten van een sense of place, maar eerder voor het toevoegen van meer 

globaal bewustzijn aan het bioregionalisme. Andersom is een sense of planet echter incompleet 

zonder een besef van de complexe verbindingen tussen plaatsen.105 

 Rob Nixon heeft een aantal punten van kritiek op bioregionalisme, dat hij als tegenpool 

ziet van cosmopolitanism. Hij ziet vooral problemen vanuit een postkoloniaal perspectief, want 

bioregionalisme neigt eerder naar transcendentalisme dan transnationalisme.106 Hij ziet in veel 

bioregionalistische Amerikaanse literatuur en kritiek een stijl die uitgaat van spatial amnesia, wat 

inhoudt dat plaatsen voorbij Amerika daarin onzichtbaar zijn. Hij ziet dit bijvoorbeeld in werk van 

de schrijvers Wendell Berry en Gary Snyder. Het gevolg van spatial amnesia is dat de Amerikaanse 

medeplichtigheid aan ecologische verwoesting buiten de bioregio wordt vergeten.107 De ethics of 

place waar bioregionalisme voor pleit heeft volgens Nixon vaak geleid tot vijandigheid tegenover 
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ontheemden. Dit doet denken aan het beleid van uitsluiting waar Heise voor waarschuwt.108 Nixon 

stelt dat de uitdaging is om gebruik te maken van de voordelen van bioregionalisme zonder toe te 

geven aan wat hij eco-parochialism noemt, een insulaire en teruggetrokken houding die onder 

andere ontstaat door een gebrek aan geografische verbeelding. Hij pleit voor een ecokritiek die 

onder invloed van het postkolonialisme een “transnational ethics of place” volgt.109 

 Een dergelijke ethics of place lijkt mogelijk bij het concept cosmopolitan bioregionalism, 

dat Mitchell Thomashow heeft ontwikkeld als een vorm van bioregionalisme die gevoelig is voor 

de globalisering en “rooted place-based communities” bewust maakt van hun 

verantwoordelijkheid naar mensen in diaspora.110 Thomashow ziet het concept van 

plaatsgebonden reinhabitation als de kern van de bioregional sensibility en stelt dat daarvoor 

plaatsgebonden kennis moet worden ontwikkeld. Plaatsgebonden kennis alleen is volgens 

Thomashow echter niet genoeg, want de wereldeconomie maakt het noodzakelijk dat naast het 

directe landschap (plaats) de grotere systemen die voorbij de horizon bestaan (ruimte) worden 

onderzocht. Een bioregionalist sensibility beweegt dan ook van de delen naar het geheel op een 

manier die betekenis geeft aan beiden.111 Ook stelt hij dat voor cosmopolitan bioregionalism 

literatuuronderzoek belangrijk is: “Trace the ecology of imagination.”112 Daarmee bedoelt hij dat 

er literatuuronderzoek nodig is van in het bijzonder nature writing om metaforen in relatie tot de 

natuur te zoeken en na te denken over hun betekenis.113 

 Byron Caminero-Santangelo heeft Thomashows concept cosmopolitan bioregionalism 

gebruikt om de postkoloniale roman The heart of redness (2000) van de Zuid-Afrikaanse schrijver 

Zakes Mda te analyseren. In zijn analyse verbindt hij het bioregionalisme en in het bijzonder het 

cosmopolitan bioregionalism aan het postkolonialisme. Thomashows concept houdt namelijk 

rekening met hoe bioregio’s net zo goed worden voortgebracht door de instabiliteit en 

ontwrichting van diaspora’s als door inheemse natuur en cultuur.114 Bovendien houdt Thomashow 

zoals in hoofdstuk 1 genoemd rekening met de pluriforme constructie van plaats en identiteit. Een 
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postkoloniale roman als The heart of redness laat zien dat pogingen om een lokale identiteit te 

definiëren altijd inherent instabiel en politiek zijn gekleurd.115 In Mda’s roman is volgens 

Caminero-Santangelo een bioregionalistisch perspectief te herkennen in de focus op hoe 

reinhabitation kan bijdragen tot verzet tegen neokolonialisme.116 De verbinding tussen 

bioregionalisme en postkolonialisme wordt ook gelegd in Erin James’ essay in The bioregional 

imagination, waarin ze kijkt welke bijdrage postkoloniale literaturen kunnen leveren aan 

bioregional literary criticism.117 Het valt haar op dat bioregionalistische critici ondanks de 

raakvlakken met postkolonialisme tot nu toe weinig aandacht hebben besteed aan postkoloniale 

teksten. Zij onderzoekt welke esthetiek naar voren komt in de postkoloniale bioregionale 

verbeelding. Ze verwijst naar Thomashows essay en naar zijn pleidooi voor meer aandacht voor 

ecologische vluchtelingen.118 

 Heise bekritiseert de manier waarop Thomashow vasthoudt aan een sense of place als 

basis van de reactie op wereldwijde milieuproblemen.119 Caminero-Santangelo stelt in reactie op 

Heises kritiek dat sommige romans beter zijn te analyseren aan de hand van het concept 

cosmopolitan bioregionalism dan aan de hand van Heises eco-cosmopolitanism. The heart of 

redness sluit volgens hem niet goed aan bij eco-cosmopolitanism, omdat de categorie van plaats in 

Mda’s roman wordt bevoorrecht boven nationale en wereldwijde relaties.120  

Ik vind dat cosmopolitan bioregionalism goed samengaat met een postkoloniaal 

ecokritische leeswijze, want het concept laat ruimte open voor fragmentatie en gaat uit van een 

voortdurend herdefiniëren van onze identiteit en van onze relatie tot een plaats.121 Dat maakt 

cosmopolitan bioregionalism bijzonder geschikt als hulpmiddel voor het analyseren van 
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postkoloniale romans zoals die van Frank Martinus Arion. Ik verwacht met behulp van het concept 

cosmopolitan bioregionalism te vinden hoe in Arions romans uit omschrijvingen van de omgang 

met de plaatselijke omgeving verbanden naar voren komen tussen het lokale en wereldwijde. In 

aansluiting op Erin James denk ik dat de bestudering van de postkoloniale romans van Arion 

zodoende een bijdrage kan leveren aan de bioregional literary criticism.122 

 

2.1.2 Verschillende vormen van ecological imperialism 

Naast het begrip ‘cosmopolitan bioregionalism’ is voor mijn analyse van Arions romans het begrip 

‘ecological imperialism’ van belang. Terwijl het bij cosmopolitan bioregionalism gaat om aandacht 

voor de unieke eigenschappen van een plaats, gaat het bij ecological imperialism om de 

gewelddadige toe-eigening van een plaats door grootmachten. Ik zal hier eerst bespreken wat 

ecological imperialism inhoudt en daarna de contemporaine vorm hiervan bespreken. Voor de 

contemporaine vorm van ecological imperialism zijn meerdere termen mogelijk en ik zal toelichten 

welke aanduiding voor dit onderzoek is gekozen. 

 Zoals in hoofdstuk 1 is besproken, omschrijft Alfred W. Crosby ecological imperialism als 

de toe-eigening van land en de introductie van vreemde gewassen en vee. Een verwante term is 

‘green imperialism’ zoals omschreven door milieuhistoricus Richard Grove.123 Eén vorm van 

ecologisch imperialisme is environmental racism, wat door Deane Curtin wordt gedefinieerd als de 

verbinding van ras en milieu waardoor de onderdrukking van de één verbonden is met de 

onderdrukking van de ander. Het is een sociologisch fenomeen dat tot uiting komt in de 

ecologische discriminatie van maatschappelijk en economisch achtergestelde mensen en in de 

verplaatsing van milieuproblemen van hun oorsprong naar een vreemde plaats.124  

 Zowel Crosby als Grove schreven eind vorige eeuw werk dat het ecologisch imperialisme 

blootlegde van de Europese koloniale onderneming en toonde hoe menselijke en ecologische 

gevolgen vaak onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zij hebben veel postkoloniale ecocritici 

geïnspireerd, al zijn deze zich wel bewust van het eurocentrisme dat achter de houdingen van 

beide historici schuilgaat.125 Elizabeth DeLoughrey stelt dat de postkoloniale ecokritiek, in 
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tegenstelling tot Crosby, de mannelijke Europeanen en hun portmanteau biota niet beschouwt als 

bepalend voor de geschiedenis. De grootste uitdaging van de postkoloniale ecokritiek is volgens 

haar een alternatieve weergave te geven van de geschiedenis van de natuur en daarbij de 

vooringenomenheden van het kolonialisme te ontwijken.126 De Caraïben bieden hier volgens haar 

een bijzonder geschikt kader voor, want door het toedoen van mensen is dat een van de meest 

ingrijpend veranderde landschappen ter wereld.127 Echter, Elizabeth DeLoughrey, Renée K. Gosson 

en George B. Handley schrijven dat binnen het Amerikaanse ecokritische discours de Caraïben en 

Latijns-Amerika grotendeels worden genegeerd en witte, mannelijke kolonisten worden 

gehandhaafd als normatieve subjecten. Zij stellen dat milieubeschermingsdiscoursen die van een 

dergelijke homogeniserende visie op de geschiedenis uitgaan, geschiedenissen van sociale 

gelijkheden kunnen negeren.128 Dit schreven zij in 2005 en zoals we bij Timothy Clark zien is er in 

de Amerikaanse ecokritiek inmiddels meer aandacht voor de sociale ongelijkheden in de 

geschiedenis en meer aandacht voor de Caraïbische en andere postkoloniale literatuur.129 

Ook in het ecokritische werk van de Britse Graham Huggan en de Australische Helen Tiffin 

zien we aandacht voor sociale ongelijkheden. Zij stellen dat opvattingen over ontwikkeling vaak 

zijn gebaseerd op Westerse ideologieën. Daarom zijn er zorgen dat de ontwikkelingshulp aan de 

Derde Wereld vooral zou zijn gericht op de economische en politieke belangen van het Westen.  

De armere landen worden aangespoord om aan te sluiten bij een kapitalistisch model dat ongelijk 

is en vernietigende gevolgen kan hebben voor het milieu.130 Als ontwikkeling op deze manier 

wordt opgevat is het een typisch voorbeeld van neokolonialisme, wat door Robert Young wordt 

gedefinieerd als een vorm van kolonialisme waarbij politiek onafhankelijke postkoloniale staten 

afhankelijk blijven van hun voormalige koloniale regeerders en waarbij het voormalige 

moederland nog steeds controle uitoefent door middel van economische maatregelen.131 Huggan 

en Tiffin merken op dat er ook contemporaine vormen van ecologische controle en beheer zijn die 

vallen onder neokolonialisme. Zij stellen dat je dit vormen van ecological neocolonialism kan 
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noemen die de term ‘ecological imperialism’ actueel maken.132 Dit ecological neocolonialism 

noemen Huggan en Tiffin ook wel een postkoloniale versie van ecologisch imperialisme en Huggan 

heeft het eerder een laat-kapitalistische vorm van ecologisch imperialisme genoemd.133 

Ecological neocolonialism en een postkoloniale en een laat-kapitalistische vorm van 

ecologisch imperialisme zijn drie manieren om hetzelfde aan te duiden, namelijk de huidige 

exploitatie van grondstoffen in voormalige koloniën.134 In de aanduiding ‘een postkoloniale variant 

van ecologisch imperialisme’ verwijst de term ‘postkoloniaal’ naar de tijd sinds de koloniën 

onafhankelijk werden. Deze aanduiding van ecologisch imperialisme zal ik verder niet gebruiken, 

omdat de term ‘postkoloniaal’ in de term ‘postkoloniale ecokritiek’ een bredere betekenis heeft, 

zoals aan het begin van dit hoofdstuk is toegelicht. Het op twee verschillende manieren gebruiken 

van ‘postkoloniaal’ zou verwarrend kunnen zijn. Voor de overzichtelijkheid zullen in het vervolg 

van dit onderzoek alleen de aanduidingen ‘ecologisch neokolonialisme’ en ‘modern ecologisch 

imperialisme’ worden gebruikt.135 De toevoeging ‘modern’ gebruik ik om aan te geven dat het gaat 

over het ecologisch imperialisme sinds de onafhankelijkheid van de koloniën. 

Een voorbeeld van modern ecologisch imperialisme is het proces waarbij multinationale 

bedrijven zoals Shell de koloniale machten in Nigeria gingen vervangen en zich land toe-eigenden. 

Door decennia van olie- en gasexploratie en productie is het kwetsbare systeem van de Nigerdelta 

verwoest.136 Uit de documentairefilm Life and debt van de Amerikaanse regisseur Stephanie Black 

blijkt dat multinationale bedrijven ook op de Caraïben een grote rol spelen. In navolging van wat 

de plantage-economieën vroeger deden, gaan deze bedrijven door met het exploiteren van de 

Caraïbische landbouw en arbeid in het belang van de rijkdom van het Noorden.137  

Ook toerisme kan een voorbeeld zijn van modern ecologisch imperialisme. DeLoughrey, 

Gosson en Handley stellen dat het toerisme cruciaal is geworden voor de economieën van de 

meeste Caraïbische eilanden, maar dat het nauwelijks helpt om de lokale economie te 

onderhouden. Ondertussen wordt ten behoeve van het toerisme grote schade toegebracht aan 
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het plaatselijke milieu.138 Een oplossing kan het ecotoerisme zijn, dat is bedoeld als een duurzame 

vorm van toerisme die zoveel mogelijk economische voordelen oplevert voor de lokale bevolking. 

Critici stellen echter dat ecotoerisme een nieuwe vorm van ecologisch imperialisme is waarbij 

onvoldoende rekening wordt gehouden met duurzaamheid en de lokale behoeften.139 Hoewel 

Huggan en Tiffin dit beschouwen als een onterechte afwijzing van het ecotoerisme, wijzen ze wel 

op de problematische neiging om lokale gemeenschappen te verheerlijken. Ze pleiten daarom 

voor een postkoloniale ecokritiek die dergelijke toeristische discoursen kritisch beschouwt en 

romantische illusies van zelfvoorzienendheid of onveranderlijke plaatsen doorbreekt.140 

DeLoughrey, Gosson en Handley denken dat voor de Caraïben naast de ontwikkeling van 

ecotoerisme politieke verandering nodig is. Caraïbische schrijvers kunnen hieraan bijdragen, want 

zij presenteren de natuurlijke en menselijke geschiedenis van de Caraïben op een wijze die 

aandringt op grotere politieke verandering.141  

Huggan en Tiffin stellen dat in werk van postkoloniale schrijvers waarin ecologisch 

neokolonialisme voorkomt de rampzalige culturele en ecologische gevolgen van gedwongen 

industrialisatie duidelijk worden.142 In het werk van postkoloniale schrijvers, zoals bijvoorbeeld de 

Indiase schrijfster Arundhati Roy en Nigeriaanse schrijver-activist Ken Saro-Wiwa, is er dan ook 

een nauwe verbinding tussen de milieucrisis die het gevolg is van deze vorm van ecologisch 

imperialisme en de culturele crisis.143  

Uit Caminero-Santangelo’s essay blijkt dat in postkoloniale romans cosmopolitan 

bioregionalism kan voorkomen in wisselwerking met representaties van ecologisch 

imperialisme.144 Het landschap in The heart of redness van Zakes Mda is getransformeerd door 

ecologisch imperialisme en kan daarom niet worden begrepen door een tegenstelling van cultuur 

versus natuur.145 Mda’s roman gaat over hoe lokale inwoners, culturen en natuur kunnen worden 

beschermd tegen moderne imperiale bedreigingen. De roman suggereert dat de gemeenschap de 
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dreiging van het ecologisch imperialisme moet proberen te begrijpen door de bredere ecologische 

relaties te bestuderen waarin de gemeenschap is ingebed.146   

Voor een goed begrip van ecologisch imperialisme is de term slow violence van Rob Nixon 

noodzakelijk. Nixon definieert dat begrip als: “A violence that occurs gradually and out of sight, a 

violence of delayed destruction that is dispersed across time and space, an attritional violence that 

is typically not viewed as violence at all.”147 En het zijn juist de mensen die grondstoffen missen en 

die vaak in de Global South wonen die de belangrijkste slachtoffers zijn van slow violence.148 Nixon 

spreekt van een environmentalism of the poor, waarbij arme gemeenschappen zich mobiliseren 

tegen vormen van slow violence, zoals grondstofextractie, ontbossing en bodemerosie.149 Wat 

betreft displacements stelt Nixon dat er onder hen die gedwongen moeten verhuizen paradoxaal 

genoeg ‘conservation refugees’ zijn, oftewel mensen die moeten vluchten vanwege 

natuurbescherming. Nixon stelt een radicale opvatting van displacement voor die ook de 

gemeenschappen omvat die het land en de grondstoffen van hun woonplek verliezen, terwijl ze er 

blijven wonen. Hij verwijst naar de bovengenoemde documentairefilm Life and debt waaruit blijkt 

dat toerisme en exploitatie door bedrijven zorgen voor slow violence op onder andere Jamaica.150 

Slow violence en modern ecologisch imperialisme gaan dus hand in hand. Nixon heeft het zelf in 

dit verband trouwens niet over ecologisch imperialisme, maar over neoliberalisme. De neoliberale 

orde kenmerkt zich volgens hem door een groeiende kloof tussen arm en rijk, ecologische 

achteruitgang die vooral het bestaan en de gezondheid van de armen treft en de exploitatie door 

multinationale bedrijven.151 

 

2.1.3 Négritude, créolité en Adamische ideeën 

In de receptie van Arions romans komen zoals in de inleiding besproken de négritude, créolité en 

Adamische ideeën naar voren. Deze opvattingen kunnen worden verbonden aan 

bioregionalistische ideeën en kunnen bovendien worden beschouwd vanuit het kader van het 

ecologisch imperialisme. Ik zal nu deze drie opvattingen bespreken. 

 
146 Ibidem, 302-303. 
147 Nixon, Slow violence, 2. 
148 Ibidem, 4. 
149 Ibidem, 17 en 128. 
150 Ibidem, 17-20. 
151 Ibidem, 35 en 46. 
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Het négritude-concept is in de periode voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld om de 

waarde van ‘blackness’ oftewel ‘zwart-zijn’ te benadrukken.152 Aimé Césaire, één van de oprichters 

van de beweging, stelt in zijn poëtische Cahier d’un retour au pays natal (1939) de négritude gelijk 

aan de natuur. Eric Prieto merkt op dat dit gedicht vanuit ecokritisch perspectief geen interesse 

heeft in de natuur zelf.153 Echter, medeoprichter Léon-Gontran Damas hield zich wel bezig met de 

natuur zelf, in het bijzonder met een landbouw die aansluit bij het klimaat en de geografie van de 

Caraïben en bij de behoeften van de lokale bevolking. Gina Stamm stelt daarom dat duurzaamheid 

binnen de négritude-beweging een belangrijke rol speelt.154 Verder moedigen négritude-gedichten 

volgens ecocriticus Kwaku Asante-Darko een ecologisch bewustzijn bij lezers aan.155 Er is zodoende 

een overlapping te zien tussen de négritude-gedachte en bioregionalistische ideeën, omdat bij 

allebei duurzaamheid en het bewust omgaan met het milieu belangrijk zijn. Doordat de négritude-

beweging is ontstaan uit verzet tegen het kolonialisme heeft de négritude bovendien raakvlakken 

met aandacht voor het ecologisch imperialisme. Aandacht voor de beperkte hoeveelheid 

grondstoffen blijkt uit Damas’ standpunt dat de mineraalindustrie rekening moet houden met de 

gelimiteerde hoeveelheid mineralen.156 Bovendien verwijst Damas volgens Michael Reyes Salas 

naar environmental racism, een vorm van ecologisch imperialisme, want hij vertelt hoe kolonisten 

de bevolking hebben geplaatst in een gevaarlijke en slecht onderhouden stedelijke omgeving. 

Doordat er bij het bouwen geen rekening is gehouden met het klimaat, zijn de gebouwen nu 

vervallen.157 Vanuit het perspectief van ecologisch imperialisme valt bovendien op dat Césaire 

schrijft over de ecologische onderdrukking door het kolonialisme, die de plaatselijke natuur 

 
152 Souleymane Bachir Diagne, ‘Négritude’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 24 mei 2010, herz. 23 
mei 2018, https://plato.stanford.edu/entries/negritude/, laatst geraadpleegd op 13 oktober 2022. 
153 Eric Prieto, ‘The use of landscape. Ecocriticism and Martinican cultural theory’ in: Elizabeth M. 
DeLoughrey, Renée K. Gosson en George B. Handley ed., Caribbean literature and the environment. Between 
nature and culture (Charlottesville 2005) 236-246, aldaar 237. 
154 Gina Stamm, ‘Cannibal plants. Tropiques and Martinican aesthetics’, Women in French Studies 27 (2019) 
131-142, aldaar 136-137. http://dx.doi.org/10.1353/wfs.2019.0025 
155 William Slaymaker, ‘Ecoing the other(s). The call of global green and black African responses’, 
Publications of the Modern Language Association 116 (2001) 129-144, aldaar 139. 
https://www.jstor.org/stable/463646 
156 Michael Reyes Salas, ‘“Discourses of displacement” in the ethnography of Léon-Gontram Damas and 
poetry of Charles Baudelaire’, Dalhousie French Studies 116 (2020) 43-56, aldaar 43 en 46. 
http://dx.doi.org/10.7202/1071043ar 
157 Ibidem, 50. 
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ontwrichtte.158 Het is dan ook interessant om te kijken hoe in romans de négritude-gedachte en 

verzet tegen modern ecologisch imperialisme elkaar overlappen. 

 De termen ‘creolisering’ en ‘créolité’ worden vaak door elkaar gebruikt, maar in navolging 

van cultuurtheoreticus Stuart Hall wordt in dit onderzoek een onderscheid tussen de twee termen 

gemaakt.159 Creolisering wordt dan begrepen als een cultureel model van de vermenging van taal 

en culturen op een plek die wordt gedeeld door verschillende culturen.160 Creolisering speelde in 

de decennia na de Tweede Wereldoorlog een grote rol in de literatuur op de Nederlandse 

Antillen.161 De créolité kwam op in de jaren 80 van de twintigste eeuw en is een filosofisch literair 

programma dat reflecteert op de literaire en artistieke gevolgen van het bredere 

creoliseringsproces. De créolité-beweging benadrukt dat de historische mix van alle nationaliteiten 

en culturen de kracht en het unieke is van de Caraïben.162 Op de Caraïben heeft het discours van 

creolisering gediend om menselijke en natuurlijke geschiedenissen samen te voegen en om te 

benadrukken dat het geheugen van de regio is gefragmenteerd door ecologisch imperialisme.163 

Édouard Glissant, een Antilliaanse schrijver en een invloedrijke theoreticus van de créolité-

beweging, pleit voor een ‘esthetiek van de aarde’ die leidt tot een sense of place die openstaat 

voor de gefragmenteerde geschiedenis van de Caraïben en ecologische conservering aanmoedigt. 

Die ‘esthetiek van de Aarde’ leidt tot verzet tegen het opofferen van lokale natuur aan 

neokoloniale doeleinden.164 In de focus van de créolité-beweging op het beschermen van de 

plaatselijke leefomgeving is een raakvlak te herkennen met het bioregionalisme. Daarnaast zijn er 

raakvlakken tussen het verzet tegen ecologisch neokolonialisme en de strijd tegen het opofferen 

van de natuur binnen de créolité-beweging. 

Tot slot zijn er de Adamische ideeën van de Caraïbische schrijver Derek Walcott. Vanuit 

het perspectief van het bioregionalisme valt op, dat bij zijn ideeën aandacht voor de lokale 

 
158 Upamanyu Pablo Mukherjee, Postcolonial environments. Nature, culture and the contemporary Indian 
novel in English (Hampshire en New York 2010) 47. 
159 Hall, ‘Créolité’, 27-41. 
160 Ibidem, 12 en 15.  
161 Broek, ‘Ideology and writing’, 10-11.  
162 Hall, ‘Créolité‘, 19; Hambuch, ‘Rereading the Caribbean’, 55; Arturo Desimone, ‘The last great author of 
Curaçao? On Frank Martinus Arion’, Sydney Review of Books, 23 februari 2018. 
https://sydneyreviewofbooks.com/essay/was-arion-the-last-great-author-of-curacao/, laatst geraadpleegd 
op 13 oktober 2022. 
163 DeLoughrey, Gosson en Handley, ‘Introduction’, 18-19. 
164 Ibidem, 22. 
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leefomgeving van belang is. Derek Walcott wil de Adamische principes invoeren op de Caraïbische 

eilanden, waarmee hij bedoelt dat daar het gevoel van een nieuw begin wordt hersteld door het 

koesteren van de natuur. Hij pleit voor de verheerlijking van het landschap.165 Walcott beseft dat 

de mythe van Eden is gebruikt door het Westen als argument voor een zoektocht die leidde tot 

ecologische destructie. Maar als hij het heeft over de Adamische taak van de dingen hernoemen, 

houdt dat geen onderwerping van de natuur in.166 Walcott pleit niet voor een ontsnapping aan de 

geschiedenis naar een Eden zonder verantwoordelijkheid en hij pleit ervoor dat mensen beginnen 

met aandacht voor de onmiddellijke leefomgeving.167 De Adamische ideeën hebben raakvlakken 

met het verzet tegen ecologisch imperialisme, want bij allebei is het hernoemen van de natuur en 

reinhabitation belangrijk.168 Volgens DeLoughrey en Handley speelt het hernoemen van de natuur 

een belangrijke rol in de postkoloniale literatuur.169  

Kortom, de négritude, creolité en Adamische ideeën zijn relevant voor mijn analyse van 

Arions romans. Voor die analyse maak ik gebruik van de inzichten van de econarratologie. 

 

2.2 Methode 

Voor het schrijven van de inleiding heb ik een aantal bronnen over Frank Martinus Arion 

bestudeerd om de status quaestionis in het onderzoek naar zijn oeuvre te kunnen weergeven. 

Verder heb ik diverse bronnen bestudeerd om mijn theoretisch kader en de methodologische 

reflectie te schrijven. Daarbij heb ik in het bijzonder aandacht besteed aan bronnen over 

cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme. Een deel van die bronnen heb ik 

ook geraadpleegd om in de inleiding het belang van mijn onderzoek weer te geven. Voor mijn 

analyse van vier romans van Arion vanuit het hierboven beschreven theoretisch kader maak ik 

gebruik van de econarratologie zoals omschreven door Astrid Bracke en Erin James.170 In de rest 

van deze paragraaf zal ik toelichten wat de econarratologie inhoudt. 

 
165 Handley, ‘“The argument”’, 131, 135 en 138. 
166 Handley, ‘“The argument”’, 133; Roos, ‘Rewriting Eden’, 231-232. 
167 Handley, ‘“The argument”’, 134-135. 
168 Edward W. Said, Culture and imperialism (Londen 1993; herdruk New York 1994) 224 en 226. 
169 DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 11. 
170 Astrid Bracke, ‘“Man is the story-telling animal”. Graham Swift’s Waterland, ecocriticism and 
narratology’, ISLE. Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 25 (2018) 220-237. 
http://dx.doi.org/10.1093/isle/isy029; James, The storyworld accord. 
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Econarratology oftewel econarratologie is een kruising van ecokritiek en narratologie. 

Astrid Bracke meent dat deze econarratologische benadering zich slechts langzaam ontwikkelt.171 

Ondanks de mogelijkheden om een dialoog met elkaar aan te gaan zijn de ecokritiek en 

narratologie volgens Erin James tot nu toe weinig met elkaar verbonden. Ecocritici gebruiken 

zelden ideeën of vocabulaire uit de narratologie in hun lezingen en de narratologie besteedt 

zelden aandacht aan het fysieke milieu. James vindt echter dat de tijd rijp is voor een kruising van 

de twee velden.172 James definieert econarratologie als een nieuwe leeswijze die is geïnteresseerd 

in de relatie tussen literatuur en het fysieke milieu en daarbij gevoelig is voor de literaire 

structuren en technieken waarmee de representaties van het milieu via narratieven worden 

gecommuniceerd.173 Zij ziet de econarratologie als het koppelen van de interesse van ecokritiek in 

de relatie tussen literatuur en het fysieke milieu aan de focus van narratologie op de literaire 

structuren en technieken waarmee schrijvers hun narratieven samenstellen. De econarratologie 

bestudeert de verbanden tussen verbeelde, tekstuele werelden en de fysieke, extratekstuele 

wereld. Bovendien onderzoekt econarratologie in hoeverre het leesproces bewustzijn van en 

begrip voor verschillende voorstellingen en belevingen van het milieu kan bevorderen.174  

In Brackes analyse van Waterland van Graham Swift verwijst zij naar het bioregionalisme. 

De omgeving in die roman wordt namelijk neergezet als unieke plaats en niet alleen als een 

achtergrond of metafoor. Bracke stelt dat dit past bij bioregionale opvattingen waarbij narratieven 

over plaats zowel worden gezien als manier om informatie over een regio door te geven, als een 

manier om uiting te geven en om bij te dragen aan plaatsverbondenheid.175 Ook wordt volgens 

Bracke de dialectiek van het insluiten en uitsluiten toegepast bij de representatie van de ruimte als 

methode om de centrale macht te versterken of om de regio en regionale identiteit te 

ondersteunen. In Waterland wordt de methode gebruikt om plaatsverbondenheid en aandacht 

voor het milieu te versterken.176 Verder valt vanuit bioregionalistisch perspectief op dat de 

hoofdpersoon van Waterland steeds het lokale verkiest boven het grote en globale en dat hij 

 
171 James, The storyworld accord, xv; Bracke, ‘“Man is the story-telling animal”’, 220 en 225. 
172 James, The storyworld accord, 4. 
173 Ibidem, 23. 
174 Ibidem, xv. 
175 Bracke, ‘“Man is the story-telling animal”’, 222. 
176 Ibidem, 223. 
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aandacht besteedt aan het perspectief van de natuur.177 Een econarratologische analyse kan 

dergelijke bioregionale aspecten naar voren halen. 

De econarratologie wordt bovendien ingezet in postcolonial studies. Zo pleit James voor 

een econarratologische analyse van postkoloniale teksten, omdat die teksten bijzonder 

waardevolle inzichten bieden in hoe mensen over de hele wereld plaatsen verbeelden en 

bewonen.178 Volgens James kunnen econarratologische lezingen van postkoloniale teksten 

bijdragen aan de verbreding van het debat over kwesties die wereldwijd spelen, zoals 

milieuproblematiek en migratie. Zij stelt dat postkoloniale teksten op die manier inzichten kunnen 

opleveren die een belangrijke rol spelen bij een meer gevoelige en duurzame internationale 

reactie op de huidige milieucrisis.179 In het postkoloniale discours is er volgens James al langere tijd 

interesse te vinden in de ingewikkelde relatie tussen literaire structuren en het fysieke milieu, in 

het bijzonder onder schrijvers en wetenschappers afkomstig van de Caraïben. Zij vinden dat het 

Westerse realisme niet aansluit bij het Caraïbische milieu en zoeken nieuwe narratieve structuren. 

James wil met haar econarratologische analyses gestalte geven aan de conversaties die bij de 

postkoloniale schrijvers en wetenschappers zijn begonnen.180  

Bracke stelt dat een econarratologische analyse bijzondere aandacht besteedt aan de 

vraag hoe literaire en narratologische structuren vormgeven aan representaties van de 

leefomgeving in een bepaalde roman. Om deze overkoepelende vraag te beantwoorden heeft ze 

een vragenlijst opgesteld.181 De volgende vragen zijn voor mijn onderzoek relevant: 

• Hoe vormt en bepaalt het genre van de roman de representatie van de niet-menselijke 

natuurlijke wereld?  

• Hoe onderstrepen of ondermijnen specifieke literaire elementen en conventies 

ecologische boodschappen die worden geuit in de roman?  

• Wat is de rol van de structuur van de roman in de manier waarop deze de natuur 

portretteert?  

• Wat is het effect van het gebruiken van bepaalde narratologische instrumenten?  

 
177 Ibidem, 223-224. 
178 James, The storyworld accord, xiii en 24. 
179 Ibidem, xvi en xiii. 
180 Ibidem, 35-38. 
181 Bracke, ‘“Man is the story-telling animal”’, 222 en 226.  
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• Hoe werken focalisatie en vertellersperspectief samen om een bepaald beeld van de 

natuur te bereiken of het te contrasteren met een ander beeld?182 

Arions romans bieden genoeg aanknopingspunten om ze met behulp van deze vragen te 

analyseren en ze helpen mij om bij mijn analyse van zijn romans te letten op bepaalde aspecten 

zoals literaire elementen en focalisatie. Drie vragen van Bracke zijn voor mijn onderzoek niet 

relevant. De eerste gaat over het ritme en tempo van het narratief en Arions werk biedt 

onvoldoende aanleiding om het daarop te onderzoeken. De andere twee vragen vallen buiten de 

reikwijdte van mijn onderzoek, omdat ze gaan over de invloed van mediumspecifieke 

eigenschappen en over hoe geslaagd de auteur is in het gebruik van literaire elementen.183 

Ook James noemt een aantal vragen. Daarvan gebruik ik twee vragen voor mijn onderzoek:  

• Hoe zijn de micro- en macronarratieve structuren te verbinden aan de sociaalhistorische 

context waarin de roman geschreven is? 

• In hoeverre bevatten of problematiseren deze structuren bepaalde ideologieën?184   

Deze vragen zijn samenvoegingen van een paar vragen en daarbij horende aandachtspunten die 

James verspreid door haar tekst noemt.185 Ze zijn voor mijn onderzoek relevant, omdat de 

sociaalhistorische context en de houding ten opzichte van ideologieën in Arions romans een grote 

rol spelen. Vragen die James stelt over verschillende schalen van tijd en ruimte en over de 

weergave van ecologische achteruitgang laat ik buiten beschouwing, omdat Arions romans hier 

onvoldoende aanknopingspunten voor bieden.186  

Aan de hand van de opgesomde vragen heb ik een narratologische analyse gemaakt van 

vier romans van Arion waarbij ik me heb laten sturen door de centrale begrippen van mijn 

onderzoek: cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme. Ik heb vervolgens 

gekeken welke wisselwerking er in de romans is tussen deze twee concepten. Daarbij heb ik de 

 
182 Ibidem, 226-227. 
183 Ibidem, 227. 
184 De term ‘microstructuur’ verwijst naar kleinere onderdelen van een tekst zoals woorden en zinnen, 
terwijl ‘macrostructuur’ verwijst naar onderdelen die de structuur van een hele tekst of een groot deel 
daarvan betreffen zoals hoofdstukindeling en focalisatie; G.J. van Bork e.a. ed., 
‘Macrostructuur/microstructuur’ in: Idem, Algemeen letterkundig lexicon (z.p. 2012-heden). 
https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03891.php, laatst geraadpleegd op 13 
oktober 2022; James, The storyworld accord, 14, 24 en 40.  
185 James, The storyworld accord, 14, 24 en 40. 
186 Ibidem, 24-25. 
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romans vergeleken om te kijken of er in Arions werk een bepaalde ontwikkeling door de tijd heen 

is in zijn weergave van de omgang met de natuur. 
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3 Dubbelspel (1973) 

In Dubbelspel spelen vier mannen een spannende dominowedstrijd. Het verhaal heeft 

overeenkomsten met een klassiek Grieks drama, omdat er een eenheid is van tijd, plaats en 

handeling.187 Het verhaal gaat namelijk over een zondag in november, de plaats waar het zich 

afspeelt is Wakota, een buitenwijk van het Curaçaose Willemstad, en de handeling waar het 

verhaal om draait is een dominowedstrijd tussen vier vrienden. Die vier vrienden zijn Chamon, 

Janchi, Manchi en Boeboe en zij spelen elke zondag een dominowedstrijd op het erf van Boeboe. 

Boeboe is getrouwd met Nora en Manchi is getrouwd met Solema, maar Solema heeft een 

verhouding met Janchi en Nora met Chamon. Op de zondag die in Dubbelspel wordt beschreven 

loopt de dominowedstrijd volledig uit de hand. Manchi en Boeboe worden bij het dominospel 

door Janchi en Chamon verslagen met tien-nul en de schaamte die dat veroorzaakt in combinatie 

met het uitkomen van de verhoudingen leidt tot twee doden. Solema verlaat Manchi aan het 

einde van het verhaal om bij Janchi te gaan wonen, waarna Manchi zelfmoord pleegt. Ondertussen 

overlijdt Boeboe nadat Chamon hem uit zelfverdediging heeft neergestoken.  

 In de volgende paragraaf bespreek ik in welke elementen van cosmopolitan bioregionalism 

zijn te herkennen in Dubbelspel. In de tweede paragraaf behandel ik welke elementen van modern 

ecologisch imperialisme zijn te herkennen in Dubbelspel. 

 

3.1 Elementen van cosmopolitan bioregionalism  

In Dubbelspel speelt de natuur een belangrijke rol in de beschrijvingen van de plaats. De hellingen 

in Wakota zijn overwoekerd door inheemse planten die goed tegen droogte kunnen. De huizen 

van Manchi, Janchi en Boeboe en hun tuinen en erven zijn de belangrijkste locaties in het verhaal 

en zijn bovendien statische motieven.188 Een groot deel van het verhaal vindt plaats op Boeboes 

erf waar de mannen domino spelen in de schaduw van de tamarindeboom die “een ruime, gulle, 

 
187 Severing, ‘Recurrent themes’, 290; Rutgers, Beneden en boven de wind, 354. 
188 Erica van Boven en Gillis Dorleijn maken onderscheid tussen concrete motieven, die concreet in het 
verhaal zijn te herkennen, en abstracte motieven. De concrete motieven verdelen ze onder in 
verhaalmotieven, statische motieven en leidmotieven. Statische motieven zijn motieven die wel in het 
verhaal voorkomen, maar geen deel uitmaken van de vertelde geschiedenis; Erica van Boven en Gillis 
Dorleijn, Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten (Bussum 1999) 268 en 270. 
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koele schaduw” geeft.189 De sociale posities van de personages zijn zichtbaar in de beschrijving van 

de omgeving van de personages. Janchi laat zijn onafgemaakte huis overwoekeren door 

klimplanten en cactussen en ook rondom zijn huis is het dichtbegroeid met planten. Manchi wil 

met zijn huis en tuin zoveel mogelijk lijken op de Europeanen. Hij heeft een goed onderhouden 

tuin vol mooie Antilliaanse bloemen en planten. Hieruit blijkt dat zijn positie iets hoger is dan die 

van zijn dominovrienden. Bovendien draagt de beschrijving van Manchi’s huis en tuin bij aan zijn 

karakterisering, want daaruit blijkt dat hij alleen geeft om uiterlijk vertoon. Aan het begin van het 

verhaal is Manchi aan het ‘filosoferen’, wat voor hem betekent: “Het rustig overzien van de hele 

omgeving om als het ware telkens opnieuw zijn plaats te bepalen in het leven, in de tijd en in de 

ruimte.”190 Tijdens het besproeien van zijn planten, wat hij ook ‘filosoferen’ vindt, probeert hij te 

genieten van de schoonheid en de geur van zijn bloemen, maar dat lukt hem niet. Hij blijft zich 

ontevreden voelen, omdat hij een huis wil in de wijk voor de rijkste inwoners.191  

Naast de bovengenoemde tegenstelling tussen Manchi en Janchi wat betreft hun huis en 

tuin, is er ook een tegenstelling in hun houding ten opzichte van de natuur. Manchi ziet de natuur 

als iets om te bezitten en mee te pronken. Dat komt naar voren uit zijn gedachten: “Bloemen zijn 

ontzettend mooi en ik ben blij dat ik er zoveel heb.”192 Verderop staat: “Hij wendde nederigheid 

voor, plaatste zich op één lijn met de vogels en de planten die zaaien noch maaien maar toch geen 

enkele zorg aan hun hoofd hebben.”193 De auctoriale vertelinstantie die in het grootste deel van 

het verhaal op de achtergrond aanwezig is, geeft hier vertellerscommentaar door aan te geven dat 

Manchi alleen maar doet alsof hij zich nederig voelt tegenover de natuur. Dat is, net als de rest van 

zijn karakter, schone schijn. Janchi daarentegen ziet de natuur als iets om op een respectvolle 

manier te gebruiken. Hij verwoordt samen met zijn geliefde Solema één van de ecologische 

boodschappen van de roman, namelijk dat het belangrijk is om wat de natuur je biedt te benutten 

en om hetgeen je gebruikt weer aan te vullen. Solema is heel enthousiast als ze hoort dat Janchi 

weleens tafels heeft gemaakt van hout van de op Curaçao veelvoorkomende wabiboom: “Dat is 

een van onze weinige eigen dingen Janchi. Wat fantastisch! Maak je er één voor me?”194 Ze brengt 

 
189 Frank Martinus Arion, Dubbelspel (Amsterdam 1973; Grote Lijsters editie Groningen 1995) 11. 
190 Ibidem, 16 
191 Ibidem, 15 en 21-24. 
192 Ibidem, 21. 
193 Ibidem. 
194 Ibidem, 58. 
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Janchi op het idee om een fabriek te beginnen met meubels gemaakt van wabihout. De 

respectvolle houding van Janchi ten opzichte van de natuur blijkt uit de gedachten die hij hierover 

heeft:  

 

‘Lieve wabi!’ dacht hij. Hij lachte in zichzelf bij de gedachte dat door zijn 

meubelfabriek de wabi’s in de toekomst in aanzien zouden staan. En bij de 

gedachte dat hij ze nog ‘ns zou moeten gaan planten (…). (…) Planten zou hij ze in 

ieder geval moeten.195 

 

Uit bovenstaand citaat komt naar voren dat hij liefdevol nadenkt over de boom die hij gaat 

gebruiken en dat hij van plan is de wabibomen bij te gaan planten zodat er genoeg blijven. Volgens 

Daniel Arbino blijkt hieruit de wederzijdse afhankelijkheid van Janchi en het eiland, want het 

eiland geeft Janchi het materiaal dat hij nodig heeft, terwijl hij als tegenprestatie de natuur van 

het eiland in stand houdt.196 Daarom stelt Arbino dat Dubbelspel de Afro-Curaçaose inwoners als 

rentmeesters van het eiland presenteert.197 Ideeën van wederzijdse afhankelijkheid en 

rentmeesterschap passen heel goed bij het bioregionalisme. De meubelfabriek maakt gebruik van 

wat een specifieke plaats biedt op een manier die geen schadelijke impact heeft op het milieu. 

Daarom zijn living-in-place en sustainability te herkennen in deze ecologische boodschap van 

Dubbelspel.198 De ecologische boodschap wordt ondersteund in de ‘Naspelen’, het laatste deel van 

de roman waarin de verteller voor het eerst spreekt in de eerste persoon. De ik-verteller is 

enthousiast over het succes van Janchi’s coöperatieve meubelfabriek en vindt dat Janchi hoop 

brengt op de Antillen.199  

De andere ecologische boodschap van de roman is dat Curaçao eigen productie nodig 

heeft. Hierbij is naast de productie van wabitafels ook de productie van voedingsmiddelen 

belangrijk. In het verhaalheden, begin jaren 1970, worden alle voedingsmiddelen geïmporteerd, 

omdat er bijna geen landbouw is op het eiland. Tot dan toe worden alleen de Chinese en 

Portugese inwoners rijk van de landbouw, terwijl Janchi rondom zijn huis ook vruchtbare grond 

 
195 Ibidem, 269; originele cursivering. 
196 Arbino, Orphans, 126. 
197 Arbino, ‘“The ugliness”’, 137-138.  
198 Berg en Dasmann, ‘Reinhabiting California’, 35; Lynch, Glotfelty en Armbruster, ‘Introduction’, 5. 
199 Arion, Dubbelspel, 296. 
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heeft: “Hij zag de grond al bloeien; veel maïs en bonen; daar was dit gebied misschien nog het 

meest voor geschikt.”200 Hij wil de grond gebruiken op een manier die geschikt is voor het gebied 

en daarin is living-in-place van het bioregionalisme te herkennen. Uit Janchi’s gedachten blijkt dat 

de Curaçaoënaars nu nog niet leven op een wijze waarin bioregionalisme is te herkennen: “Ze 

gaven niet om de grond in het algemeen en ze gaven niet om dit land. Ze hadden er geen contact 

mee.”201 Vanuit bioregionalistisch perspectief valt op dat de inwoners zich niet bezighouden met 

wat hun leefomgeving heeft te bieden. Volgens Denis Henriquez komt dit gebrek aan contact met 

het land doordat de zwarte bevolking in Dubbelspel zich niet identificeert met haar land en er 

sprake is van vervreemding.202 Janchi wil samen met Solema zorgen dat die vervreemding van het 

eigen land verdwijnt en dat er meer eigen landbouw komt. 

 Beide ecologische boodschappen worden geuit door Solema en Janchi. De boodschap dat 

Curaçao productie nodig heeft, wordt in discussies van Janchi met zijn vrienden soms ondergraven 

of tegengesproken. Manchi gelooft niet dat de zwarte Curaçaoënaars kunnen concurreren met de 

andere bevolkingsgroepen op het eiland, omdat ze een gebrek aan ambitie hebben.203 Boeboe 

denkt dat het probleem vooral is dat de Curaçaoënaars dromers zijn, wat volgens hem komt door 

het klimaat op het eiland: “De zon ontneemt ons de fut om iets te doen, en een heerlijke wind en 

een koele schaduw doen ons inslapen.”204 Verder begrijpt Boeboe niet wat er op Curaçao zou zijn 

te produceren.205 Wat de ecologische boodschap ondersteunt, is dat Boeboe aan het einde van 

het verhaal door Janchi is overtuigd en dezelfde ideeën gaat verkondigen. Bovendien wordt de 

boodschap ondersteund door het verhaalmotief ‘produceren’.206 Door de tekst heen worden de 

woorden ‘productie’ en ‘produceren’ regelmatig herhaald en soms gecursiveerd, waardoor ze 

extra nadruk krijgen. Een voorbeeld is het volgende gesprek:  

 

‘Janchi,’ vroeg hij. ‘Je hebt het over produceren. Maar wat?’ (…) 

 
200 Ibidem, 61. 
201 Ibidem. 
202 Denis Henriquez, ‘Sombras del sol’ in: Rita De Maeseneer and An Van Hecke ed., El artista caribeño como 
guerrero de lo imaginario (Madrid en Frankfurt am Main 2004) 55-61, aldaar 58. 
203 Arion Dubbelspel, 149. 
204 Ibidem, 148-149. 
205 Ibidem, 203. 
206 Verhaalmotieven worden ook wel dynamische motieven genoemd en zijn concrete motieven die de lezer 
onderscheidt in het verhaal, op het niveau van de vertelde gebeurtenissen; Van Boven en Dorleijn, Literair 
mechaniek, 268-269. 
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‘Wat de Chinezen en Portugezen produceren bijvoorbeeld,’ zei Janchi nu, ‘als het 

om landbouw gaat. Maar we kunnen ook talrijke dingen zelf maken, als we ons er 

op toeleggen. Er werden hier vroeger hoeden gemaakt. En kantwerk en sigaren en 

weet ik al wat meer. (…)’207 

 

Het woord ‘produceren’ komt in bovenstaand gesprek meerdere keren voor en Janchi koppelt het 

aan landbouw en het maken van dingen. Het produceren van zowel landbouwproducten als 

wabitafels is een belangrijk element in de roman.  

 In hoofdstuk 2.1.1 heb ik besproken dat Ruth Blair in haar bioregionalistische analyse kijkt 

naar hoe personages verbinding zoeken met de leefomgeving via alle zintuigen.208 Vanuit dit 

perspectief valt op dat in Dubbelspel de personages hun leefomgeving beleven via voelen, ruiken 

en zien. De roman bevat meerdere personificaties om de beleving van de natuur met behulp van 

de zintuigen te beschrijven, bijvoorbeeld bij een wandeling van Janchi: “De lange sierlijke stengels 

van de palu di lechi tikten aan zijn schouders; zo nu en dan zelfs als een vriendelijke groet in zijn 

gezicht.”209 Later voelt Boeboe de koele wind over de gele anglo’s waaien “als (…) een heel jong 

meisje (…) dat twee handen om iemands hals legt”.210 Verder hinderen de palu di lechi’s Solema bij 

het lopen “op een vriendelijke manier” en staat er als Nora langs Manchi’s tuin loopt: “De 

prachtige bloemen (…) schenen om bewondering te bedelen.”211 Nora voelt zich daardoor 

geroepen er twee te plukken en in haar hand te houden. Ook bevat de roman vergelijkingen, want 

van de heester in Manchi’s tuin likken de meeldraden “als sierlijke tongen naar buiten” en de 

kleuren van bepaalde bloemen “lijken kleine verschrikte vlinders die bij elkaar zijn gekropen”.212 

Zoals uit het laatste voorbeeld blijkt, krijgt de kleur veel aandacht bij het beschrijven van de 

natuur. Door de personificaties en vergelijkingen wordt de natuur deel van de mensenwereld en 

blijkt dat de mens en de natuur in Dubbelspel dicht bij elkaar staan.  

 
207 Arion, Dubbelspel, 203-204; originele cursivering. 
208 Blair, ‘Figures of life’, 167. 
209 Arion, Dubbelspel, 60; originele cursivering. 
210 Ibidem, 182. 
211 Ibidem, 212 en 252. 
212 Ibidem, 21. 
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Volgen Blair is de aandacht voor de leefomgeving via de zintuigen te verbinden aan het 

bereiden en eten van voedsel.213 In Dubbelspel is de geur van het gerecht sòpi di mondongo 

“vooral door de typische geur van de erin verwerkte maïs, dé zondagmiddaggeur van Curaçao”.214 

Zoals in hoofdstuk 2.1 is aangegeven, is het produceren en bereiden van voedsel volgens Dana 

Mount en Susie O’Brien vaak een belangrijk thema in postkoloniale literatuur.215 Het 

bovenstaande citaat maakt duidelijk dat in Dubbelspel de geur van voedselbereiding belangrijk is. 

In de volgende paragraaf bespreek ik hoe daarnaast de voedselproductie een grote rol speelt. 

 Dubbelspel is dus goed te bekijken door de bril van het bioregionalisme en richt zich vooral 

op de eigen omgeving en landen in dezelfde regio, maar Janchi heeft één keer een idee waarin het 

cosmopolitan bioregionalism is te herkennen. Janchi en zijn vrienden hebben tijdens de 

dominowedstrijd een gesprek over Da Costa Gomez, bijgenaamd ‘doktoor’, die begin jaren vijftig 

minister-president was van de Nederlandse Antillen.216 Boeboe stelt dat ‘de doktoor’ van de 

landbouw hield en jongeren naar Nederland stuurde om daar agrarische opleidingen te volgen. 

Janchi brengt daar tegenin dat die jongeren vervolgens niet terugkwamen naar Curaçao, want 

hadden ze anders nu hun eigen landbouw gehad.217 Dit idee is goed te bekijken vanuit het 

perspectief van cosmopolitan bioregionalism, want Janchi pleit ervoor dat studenten die in een 

ander werelddeel kennis opdoen over landbouw, dit vervolgens gaan toepassen in de eigen 

omgeving. 

 

3.2 Elementen van modern ecologisch imperialisme 

De werking van ecologisch imperialisme in de koloniale tijd wordt in Dubbelspel duidelijk 

beschreven. Om te beginnen gaat het over het kappen van al het ‘braziliëhout’, oftewel 

brazielhout, door de Nederlandse kolonisten in de zeventiende eeuw. Dat het hier om ecologisch 

imperialisme gaat, is ook opgemerkt door Daniel Arbino. Volgens hem laat de passage over de 

ontbossing een postkoloniaal discours horen dat de Nederlanders bekritiseert voor hun 

 
213 Blair, ‘Figures of life’, 172-173. 
214 Arion, Dubbelspel, 32. 
215 Mount en O’Brien, ‘Postcolonialism’, 533. 
216 Alex Reinders, Politieke geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba 1950-1993 (Zutphen 1993) 14 
en 408-409. 
217 Arion, Dubbelspel, 145. 
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exploitatie van Curaçao’s grondstoffen.218 Solema en Janchi bekritiseren dat de Nederlanders al 

het hout dat ze nodig hadden kapten: “Zonder op de gedachte te komen, dat ze ook jonge bomen 

konden planten, opdat er daarna opnieuw braziliëhout zou zijn, voor hen en voor iedereen!”219 

Door het hele eiland te ontbossen hebben de Nederlanders volgens Janchi “misschien voorgoed 

de regen verjaagd” en zo de droogte op het eiland veroorzaakt.220 De meningen zijn overigens 

verdeeld over of Curaçao vroeger echt meer bebost was.221 Volgens Geschiedenis van de Antillen 

is vrij zeker dat de hoeveelheid bomen op Curaçao snel verminderde door de ongecontroleerde 

houtkap van onder andere brazielhout.222 Verder is de werking van ecologisch imperialisme in de 

koloniale tijd te herkennen in dat de Nederlanders volgens Janchi altijd aan de Curaçaoënaars 

hebben verteld dat het land dor en droog was. De Curaçaoënaars dachten daardoor dat er geen 

landbouw mogelijk was op hun eiland. Janchi weet niet zeker of de Nederlanders dit deden om 

het land “achterlijk en dom” te houden of doordat ze zelf dom waren, maar hij denkt het 

laatste.223 Volgens Janchi zegt de joodse bevolking ook dat het land dor en droog is, terwijl zij ooit 

veel plantages hadden op Curaçao en zodoende kunnen weten dat het eiland is te beplanten.224 

Dat de Nederlanders en joodse bevolking de Curaçaoënaars zo met hun visie op Curaçao 

domineerden begon in de koloniale tijd, maar Janchi maakt duidelijk dat die dominantie nog 

steeds voortduurt. Daarom is er ook modern ecologisch imperialisme in te herkennen. 

Voor de analyse van Dubbelspel vanuit het perspectief van het ecologisch neokolonialisme 

is de sociaalhistorische context waarin Frank Martinus Arion de roman heeft geschreven van 

belang. Formeel is de koloniale periode van de Nederlandse Antillen geëindigd met de invoering 

van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954. Het Statuut gaf aan de Nederlandse 

Antillen autonomie, behalve als het ging om koninkrijksaangelegenheden.225 Omdat Curaçao 

daarna officieel geen kolonie meer was, duid ik de situatie op het eiland na 1954 aan als 

 
218 Arbino, Orphans, 23 en 124-126.  
219 Arion, Dubbelspel, 270; originele cursivering. 
220 Ibidem. 
221 Maarten van Delden, ‘Gifts and games in Frank Martinus Arion’s Dubbelspel’, Caribbean Quarterly 43 
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225 Koninkrijksaangelegenheden zijn gemeenschappelijke belangen van het Koninkrijk. Daaronder vallen 
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neokoloniaal, maar ik wil daarbij wel opmerken dat Curaçao pas sinds 2010 volledig autonoom 

is.226 Dubbelspel verscheen vier jaar na Trinta di mei, de opstand die ik heb beschreven in 

hoofdstuk 1, en de invloed van die gebeurtenis komt duidelijk naar voren in de gedachten en 

discussies van de hoofdpersonages. Janchi heeft het gevoel dat de opstand van 1969 niets heeft 

veranderd, omdat dezelfde mensen aan de macht zijn gebleven.227 Het enige positieve vindt hij 

dat de Curaçaoënaars hebben laten zien dat ze niet alles van de ‘vreemdelingen’ accepteren. Met 

‘vreemdelingen’ worden in Dubbelspel vooral de witte Europese inwoners aangeduid, maar in 

sommige gevallen ook andere bevolkingsgroepen op Curaçao zoals Chinezen en Antillianen van 

andere eilanden. Janchi en Chamon vinden dat de zwarte bevolking de macht in handen zou 

moeten hebben, omdat ze veruit de meerderheid vormt.228 Uit deze houding komt de négritude-

gedachte naar voren, hoewel die niet expliciet wordt genoemd. In Dubbelspel wordt gepleit voor 

Black Power en kansen voor de zwarte bevolking. Het duidelijkst is de négritude-gedachte te 

herkennen bij Solema, want zij ging tijdens haar studiejaren in Europa de nadruk leggen op haar 

identiteit als zwarte vrouw. Ze wijst erop dat de gereserveerdheid van de zwarte Antilliaanse 

bevolking Afrikaanse wortels heeft en dat de gereserveerdheid duidt op gemeenschapszin. 

Gemeenschapszin plaatst ze tegenover het Europese individualisme dat leidt tot barbarisme en 

exploitatie.229 Later zetten haar ideeën haar aan tot actie en wil ze een politieke partij gaan 

oprichten. 

Zoals genoemd is aanmoedigen tot eigen productie een ecologische boodschap in 

Dubbelspel en is de productie van voedingsmiddelen vaak een belangrijk thema in postkoloniale 

literatuur.230 Ook in Dubbelspel is de voedingsmiddelenproductie een belangrijk thema en gaat 

het over het gebrek aan die productie op het eiland. Solema stelt dat daardoor de prijzen van 

levensmiddelen stijgen, want alles moet worden geïmporteerd.231 De rol van de regering is daarbij 

heel belangrijk, want zij lijken vooral de belangen van de witte inwoners en nieuwe migranten te 

verdedigen. Volgens Solema en Janchi is onvoldoende onderwijs de oorzaak van de werkloosheid 

 
226 ‘Antillen. Wat er verandert’, NOS, 10 oktober 2010. https://nos.nl/artikel/190167-antillen-wat-er-
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en buit de corrupte regering de onwetendheid van de bevolking uit.232 Voor zover de regering de 

landbouw stimuleert, gebeurt dat volgens Janchi niet op een productieve manier. Zoals hierboven 

besproken, moedigde voormalig minister-president Da Costa Gomez jongeren aan zich in 

Nederland in de landbouw te verdiepen, maar kwamen die jongeren vervolgens niet terug.233 

Verder meent Janchi dat de regering de inheemse bevolking de kans moet geven te concurreren 

met ‘vreemdelingen’ door het instellen van invoerrechten op buitenlandse producten. Janchi en 

later ook Boeboe pleiten daarom voor een revolutie in prijzen: een revolutie die ervoor zorgt dat 

de prijzen van levensmiddelen en bouwmaterialen omlaag gaan.234 De rol van de regering in 

Dubbelspel valt te begrijpen als een voorbeeld van modern ecologisch imperialisme, omdat de 

witte bevolking wordt geprivilegieerd en de zwarte bevolking wordt achtergesteld. Dubbelspel 

benadrukt dat de regering niets doet voor het stimuleren van de landbouw of de productie van 

artikelen met behulp van wat de natuur biedt. Om de politiek te veranderen gaan Solema en 

Janchi een politieke partij op coöperatief-socialistische grondslag oprichten. De basis van die partij 

zijn coöperaties van diverse beroepsgroepen die zij gaan helpen opzetten. Hun partij zal zodoende 

kijken naar de belangen van de zwarte bevolking en een gelijke behandeling stimuleren.235 

 Ook belangrijk voor de context waarin Dubbelspel is geschreven, is de aanwezigheid van 

Shell op het eiland. De olieraffinaderij bij Willemstad werd in 1918 in gebruik genomen en zorgde 

voor grote werkgelegenheid. Er kwamen in de decennia daarna veel arbeidsmigranten naar het 

eiland, waaronder ook een grote groep Caraïbische migranten.236 Ook kwamen er veel 

Nederlandse arbeidsmigranten die de leidinggevende functies bij Shell vervulden en die werden 

gehuisvest in aparte luxe wijken. Vanaf de jaren ’50 nam de toestroom van Nederlandse 

leidinggevenden af, omdat er toen meer Antilliaanse inwoners leidinggevende functies kregen.237 

In Dubbelspel is er de wijk Prinsessendorp: 

 

Dit was de deftige woonwijk (…) die de Shell voor zijn uitgezonden blanke 

en geprivilegieerde werknemers had laten bouwen. Ze werden, nu de 
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Nederlanders van de eilanden wegtrokken, en er zelfs sprake was van 

onafhankelijkheid, voornamelijk bewoond door een elite van Antillianen, 

(…).238 

 

Uit dit citaat blijkt dat het in Dubbelspel gaat over het wegtrekken van de Nederlandse 

Shellmedewerkers van het eiland. Volgens de hoofdpersonages zijn er echter nog geen Antillianen 

die leidinggevende functies hebben bij Shell. Janchi ziet dat met de huidige regering ook niet snel 

gebeuren.239 In de aanwezigheid van Shell op Curaçao is modern ecologisch imperialisme te 

herkennen. Ten eerste is de komst van Shell de reden dat er nauwelijks meer landbouw is op 

Curaçao, want er is voor de olieraffinaderij veel water onttrokken aan het grondwater, wat heeft 

geleid tot verdroging en verzilting van de bodem.240 Hoewel dit in Dubbelspel niet direct met de 

Shell wordt verbonden, noemen personages wel dat de landbouw bijna stilligt.241 Ten tweede 

zorgt de rook van de Shell voor milieuvervuiling en hebben de rook en de stank negatieve 

gevolgen voor de volksgezondheid. Op de plaatsen die in de rook liggen zijn de arme wijken 

ontstaan.242 In Dubbelspel wonen de inwoners van het arme Wakota in “de vieze rook” van de 

Shell en gaat het over de gevolgen voor hun gezondheid.243 In de woonomstandigheden van de 

zwarte bevolking in Dubbelspel is environmental racism te herkennen, want de zwarte bevolking 

woont op plekken met lucht die een gevaar is voor hun gezondheid, terwijl de witte bevolking 

buiten de rook in mooie huizen woont.244 De verteller nodigt in het eerste hoofdstuk de lezer uit 

Curaçao en in het bijzonder Wakota te bezoeken en stelt: “De zee is mooi, de lucht is zuiver.”245 

Deze opmerking is zeer ironisch, want de lezer ontdekt al gauw dat Wakota in de vieze lucht van 

de Shell en ver van de zee ligt.246 Ook ironisch is dat personages de rook van twee sigaretten 

wegwuiven om de “milieuverontreiniging te bestrijden”, want de werkelijke 

milieuverontreiniging, de rook van de Shell, is niet zo makkelijk te bestrijden en maakt het 
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wegwuiven van een beetje sigarettenrook nutteloos.247 Beide voorbeelden van ironie vallen meer 

op als de tekst wordt gelezen vanuit het perspectief van het ecologisch neokolonialisme. 

Het gaat kortom om de exploitatie van grondstoffen in een voormalige kolonie door een 

multinationale onderneming, waarbij geen rekening wordt gehouden met het plaatselijke milieu 

of de lokale bevolking.248 Hierin is niet alleen ecologisch neokolonialisme te herkennen, maar ook 

een vorm van slow violence. In Dubbelspel zijn het namelijk de arme inwoners zijn die de 

slachtoffers zijn, terwijl er voor de Nederlandse werknemers van Shell mooie woonwijken zijn 

gebouwd aan zee.249 Bovendien beschrijft de roman indirect de schadelijke gevolgen van de 

aanwezigheid van de Shell voor het milieu, want in Dubbelspel is bijna geen landbouw. Slow 

violence en modern ecologisch imperialisme zijn in deze roman dus onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Janchi denkt dat de schade die de Shell heeft toegebracht nog groter is: “Of had de 

Shell hen bedorven? Met haar vieze rook niet alleen hun longen, maar ook hun geest met haar te 

hoge loon, toen het gemakkelijk verdiend werd?”250 Janchi beweert hier dat de rook niet alleen 

slecht is voor de longen, maar ook voor hun geest in die zin dat ze daardoor niet van de landbouw 

hielden en niet om de grond gaven. Hij verbindt de aanwezigheid van de Shell zo rechtstreeks met 

de afwezigheid van landbouw op zijn eiland. 

 Aan de hierboven geschetste sociaalhistorische context zijn een aantal narratieve 

elementen te verbinden. Om te beginnen valt op dat alleen de arme zwarte bevolking aan het 

woord komt en focaliseert. De focalisatie ligt door het hele verhaal heen bij de arme zwarte 

bevolking van Curaçao en toont hoe het voor hen is dat de Shell hun eiland domineert. Ook de 

situatie na Trinta di mei zien we door de ogen van de zwarte bevolking, zoals wanneer Boeboe 

denkt: “O, na 30 mei was dit eiland misschien nog triester geworden.”251 Verder ondersteunt het 

taalgebruik een bepaalde visie op de situatie op het eiland. Zo blijkt uit bepaalde bijvoeglijk 

naamwoorden hoe over de witte werknemers en de luxe woonwijk wordt gedacht: “deftige 

woonwijk”, “blanke en geprivilegieerde werknemers” en “prinsheerlijk leventje”.252 De witte 

werknemers hebben het te makkelijk en hoeven niet veel te doen voor hun privileges, zo blijkt uit 
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dergelijk taalgebruik. In het verband met het volledig ontbossen van Curaçao is het taalgebruik 

nog negatiever: “‘Het zijn apen, die Hollanders,’ dacht hij. Barbaren en onderontwikkelden. 

Onbeschaafden.”253 Door alle bomen te kappen hebben de Nederlanders volgens Janchi hun 

gebrek aan beschaving laten zien. Hier keert Arion dus de typeringen om die kolonisten gebruiken 

voor inheemse inwoners en zijn de kolonisten degenen zonder beschaving die een voorbeeld 

zouden moeten nemen aan de inheemse bevolking. 

 In Dubbelspel worden een aantal ideologieën geproblematiseerd, waaronder het 

kapitalisme.254 Het socialisme wordt ondersteund en gepresenteerd als het alternatief voor 

kapitalisme, wat naar voren komt doordat Solema en Janchi van plan zijn een politieke partij op te 

richten op coöperatief-socialistische grondslag. Zij pleiten voor een ideologie met aandacht voor 

het land en voor de arme bevolking. Solema denkt dat socialisme gecombineerd met een 

coöperatieve organisatie het beste bij Curaçao past, omdat die ook in Afrika en vroeger bij slaven 

was te vinden en dus iets is van henzelf.255 De personages zien het kapitalisme als het 

tegenovergestelde van het socialisme en koppelen het aan de olieraffinaderij.256 Daarom is in hun 

omschrijving van kapitalisme ecologisch neokolonialisme te herkennen, want zoals genoemd is de 

Shell slecht voor het milieu en de gezondheid. Manchi en eerst ook Boeboe zijn negatief over het 

socialisme, maar hun visies delven uiteindelijk het onderspit als zij in alle opzichten de verliezers 

van het verhaal blijken te zijn. Dit komt doordat er in het verhaal op meerdere manieren 

dubbelspel wordt gespeeld. Zoals Maarten van Delden en Vernon February al hebben opgemerkt, 

verwijst de titel niet alleen naar een zet in het dominospel die ‘dubbelspel’ of ‘changa’ heet, maar 

ook naar het dubbelspel dat de personages spelen. De vier mannen spelen bij de dominowedstrijd 

een dubbelspel, omdat er onder de strijd voor de winst van het dominospel een strijd voor de 

vrouwen schuilgaat.257 Manchi en Boeboe lijden uiteindelijk niet alleen een schandelijke 

nederlaag bij de dominowedstrijd; Manchi verliest bovendien de strijd om zijn vrouw en ze 

verliezen allebei hun leven als gevolg van de dubbele strijd. Solema en Janchi komen als winnaars 

 
253 Ibidem, 270. 
254 Zie ook: De Roo, Antilliaans, 84. 
255 Arion, Dubbelspel, 296. 
256 Ibidem, 55 en 115. 
257 Van Delden, ‘Gifts and games’, 69; Vernon February, ‘From the green Antilles. Frank Martinus Arion’ in: 
Idem, And bid him sing. Essays in literature and cultural domination (Londen en New York 1988; 
paperbackeditie Oxford en New York 2019) 163-185, aldaar 165-167.  
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naar voren, want zij gaan samen verder en lijken succesvol in het uitvoeren van gezamenlijke 

plannen. Dat zij een stel worden en samen hun ideeën uitdragen, is van grote betekenis, want 

samen zorgen zij ervoor dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen om de situatie op het 

eiland te veranderen. 
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4 Afscheid van de koningin (1975) 

In Afscheid van de koningin is de Curaçaose politiek journalist Sesa Lopes op weg naar het fictieve 

West-Afrikaanse land Songo, omdat de president van Songo is vermoord. Songo is een voormalige 

Franse kolonie. Het verhaalheden speelt zich voornamelijk af op vliegvelden en in vliegtuigen en 

daarnaast wordt veel teruggeblikt op gebeurtenissen die zich vooral hebben afgespeeld in Songo. 

Eerder was Sesa ook in Songo toen de koningin van Nederland daar een staatsbezoek bracht voor 

het tekenen van verschillende verdragen tussen Nederland en Songo. Eén daarvan is een 

handelsverdrag om hout in het noorden van Songo te kappen en exporteren, waarbij Nederland 

samen gaat werken met de Franse maatschappijen. Anderhalf jaar later ontmoet Sesa in het 

vliegtuig naar Songo de witte Zuid-Afrikaanse Naomi, die langzaam tot inzicht komt over de 

slechtheid van het apartheidsregime. In Songo, waar ze alleen een tussenlanding maken omdat er 

rellen zijn, komt de Nederlandse mevrouw Prior aan boord. Iedereen dacht ten onrechte dat ze bij 

de aanslag op de president om het leven was gekomen. Ze vertelt aan Sesa en Naomi uitgebreid 

over haar leven in Songo. Eenmaal in Nederland aangekomen krijgen Sesa en Naomi een losse 

liefdesrelatie. Een dag na aankomst vertelt mevrouw Prior de waarheid aan Sesa en Naomi: zij 

heeft de aanslag op president Wawili gepleegd. Ze hoopte zo guerrillaleider Bakari te helpen om 

aan de macht te komen en Songo radicaal te veranderen. 

In dit hoofdstuk bespreek ik in de eerste paragraaf welke elementen van cosmopolitan 

bioregionalism zijn te herkennen in Afscheid van de koningin. In de tweede paragraaf bespreek ik 

welke elementen van modern ecologisch imperialisme zijn te herkennen in die roman. 

 

4.1 Elementen van cosmopolitan bioregionalism  

Vanuit het perspectief van het bioregionalisme vallen vooral de verhalen op van mevrouw Prior 

die ze in deel V van de roman vertelt. In de rest van de roman is Sesa de ik-verteller die als politiek 

journalist zo waarheidsgetrouw mogelijk verslag doet van de gebeurtenissen in het fictieve Songo. 

Deel V is grotendeels geschreven in de vorm van een interview en Sesa is daar in tegenstelling tot 

in de rest van de roman eerder een heterodiëgetische verteller dan een autodiëgetische verteller, 
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want hij speelt geen rol in het verhaal van mevrouw Prior.258 De ingebedde tekst is zo omvangrijk, 

dat mevrouw Prior zelf een verteller is. Sesa is dan de primaire citerende woordvoerder en 

mevrouw Prior de secundaire geciteerde woordvoerder.259 Als verteller draagt mevrouw Prior 

meerdere ecologische boodschappen uit. De meeste aandacht krijgt de ecologische boodschap dat 

het benutten van de natuur ten gunste moet komen van de plaatselijke bevolking. In dit verband is 

haar verhaal over haar orchideeënbedrijf relevant en we zien de gebeurtenissen rondom het 

bedrijf door haar ogen. Mevrouw Prior vertelt hoe ze in de bossen in het noorden van Songo een 

orchideeënbedrijfje startte, waarvoor ze allemaal lokale mensen in dienst nam die haar hielpen 

met de export van orchideeën en later ook van cactussen. Ze betaalde haar werknemers van de 

hoge opbrengsten die de orchideeën in Nederland opbrachten. De lokale bevolking noemde haar 

de ‘orchideeënkoningin’.260 Na een tijd kwam er een wet die de uitvoer van orchideeën verbood 

en ervoor zorgde dat ze moet stoppen met haar bedrijf. Het ministerie beweerde dat de ene reden 

voor het verbod was dat ze eerst een inventaris van nieuwe orchideeënsoorten wilden maken om 

beter te weten wat ze waard waren, zodat de opbrengst de Songolese bevolking ten goede kon 

komen. De andere reden was dat ze niet wilden riskeren dat “unieke soorten zomaar werden 

uitgevoerd, zodat ze in Songo geheel uitstierven”.261 Vanuit bioregionalistisch perspectief klinkt dit 

alsof het ministerie heel bewust met het milieu omgaat en het uitsterven van soorten wil 

voorkomen. Het is echter de vraag of het ministerie zich hier echt voor interesseert en mevrouw 

Prior is ervan overtuigd dat de werkelijke reden van het verbod is dat ze met haar lonen voor 

onrust zorgde. Ze ontwrichtte met haar bedrijfje namelijk de economie van Songo enigszins. Ze 

betaalde de lokale mensen zo goed, dat werknemers van de houtkapperij onder werktijd 

orchideeën gingen zoeken. Mevrouw Prior bleef bij het standpunt dat dit niet aan haar lag, want 

 
258 Gérard Genette maakt onderscheidt tussen heterodiëgetische vertellers (die geen rol spelen in het 
verhaal) en homodiëgetische vertellers (die wel een rol spelen). Binnen de homodiëgetische vertellers 
onderscheidt hij getuige-vertellers (die vertellen over zaken waarbij ze toeschouwer waren) en 
autodiëgetische vertellers (die over hun eigen ervaringen vertellen); Ann Rigney, ‘Verhalen’ in: Kiene 
Brillenburg Wurth en Ann Rigney ed., Het leven van teksten. Een inleiding tot de literatuurwetenschap (herz. 
ed.; Amsterdam 2008) 157-195, aldaar 178. 
259 G.J. van Bork e.a. ed., ‘Inbedding’ in: Idem, Algemeen letterkundig lexicon (z.p. 2012-heden). 
https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03801.php, laatst geraadpleegd op 13 
oktober 2022. 
260 Frank Martinus Arion, Afscheid van de koningin (Amsterdam 1975) 258-259 en 263-264. 
261 Ibidem, 269. 
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de houtonderneming zou de werknemers beter moeten betalen.262 Vervolgens werden allemaal 

werknemers van de houtmaatschappij ontslagen, die zij daarna allemaal in dienst nam. Vanuit het 

perspectief van cosmopolitan bioregionalism valt op dat mevrouw Prior kijkt hoe ze de lokale 

bevolking kan helpen door te onderzoeken welke internationale behoeften er zijn aan bepaalde 

planten. Ze heeft dus zowel aandacht voor het lokale als het wereldwijde.263 Bovendien sluit haar 

aandacht voor de lokale bevolking aan bij haar socialistische ideeën. Net als Sesa is ze voorstander 

van een socialisme dat rekening houdt met de belangen van de plaatselijke bevolking. Daar 

tegenover plaatsen ze het kapitalisme, dat geen rekening houdt met de bevolking en de natuur. 

De boodschap dat het gebruiken van de natuur voordeel moet opleveren voor de plaatselijke 

bevolking wordt bovendien ondersteund door het enthousiasme van Sesa en Naomi over wat 

mevrouw Prior heeft gedaan. 

 Aan de vorige boodschap is de ecologische boodschap verbonden dat het belangrijk is te 

planten en om daarbij te kijken welke landen daarvoor het meest geschikt zijn. Mevrouw Prior 

vertelt dat ze vooral orchideeën opraapten die uit de bomen vielen bij het kappen: “Ze lagen daar 

toch dood te gaan, terwijl ze in Europa zoveel geld opbrengen.”264 Maar daarnaast klommen ze 

ook in de bomen om orchideeën eruit te halen. Sesa merkt op dat het wel belangrijk is om eraan 

te denken ook weer orchideeën te planten en mevrouw Prior was dit op den duur wel van plan.265 

In het plan om te planten is sustainability van het bioregionalisme te herkennen, want er wordt 

gekeken naar een manier van leven die in de toekomst kan worden voortgezet zonder dat die 

schadelijke impact heeft op het milieu.266 Uiteindelijk kwam het verbod waardoor ze moest 

stoppen met haar bedrijf voor ze was begonnen met zaaien en kweken.267 In het algemeen denkt 

mevrouw Prior dat we onze bloemen alleen zouden moeten halen uit landen waar ze in de natuur 

zelf groeien, zodat we niet zoveel energie hoeven te gebruiken om ze in kassen te kweken.268 

Hierin is cosmopolitan bioregionalism te herkennen, want ze kijkt hoe we op een internationale 

wijze gebruik kunnen maken van wat specifieke bioregio’s ons bieden. Aan de andere kant houdt 

 
262 Ibidem, 266-269. 
263 Thomashow, ‘Toward’, 121 en 125-126. 
264 Arion, Afscheid, 263. 
265 Ibidem, 265-266. 
266 Lynch, Glotfelty en Armbruster, ‘Introduction’, 5. 
267 Arion, Afscheid, 266-267. 
268 Ibidem, 265. 
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ze er geen rekening mee dat vliegtuigvervoer ook energie kost. In de praktijk neemt ze zaad mee 

van orchideeën uit Songo en is ze van plan te proberen ze in Nederland te kweken met alle energie 

die daarvoor nodig is.269 Ze brengt dus wat betreft zowel het planten als het kiezen van de locatie 

deze ecologische boodschap niet in de praktijk. In haar rol in de roman is dan ook een zekere 

dubbelzinnigheid te herkennen, zoals uitgebreider wordt besproken in de volgende paragraaf. 

 Een volgende ecologische boodschap die vooral door mevrouw Prior wordt uitgedragen, is 

dat het goed is om de landbouw in derdewereldlanden aan te moedigen. Dat mevrouw Prior 

waarde hecht aan de landbouw blijkt uit haar opmerking dat een voordeel van de verder zeer 

schadelijke boomkap is dat mensen op de vrijgekomen gebieden landbouw gaan beoefenen.270 

Mevrouw Prior vertelt dat de grootste ellende in Songo komt doordat er op het platteland niet 

genoeg bestaansmiddelen zijn voor de bevolking. Als het door droogte en dergelijke misgaat met 

de oogst zijn er gelijk grote problemen. Dan trekken de mensen naar de stad.271 Sesa beschrijft 

eerder in de roman dat de landbouw is afgenomen door de trek van het platteland en dat er 

daardoor een tekort is aan primaire levensmiddelen. Er moet meer worden ingevoerd uit andere 

landen, wat het leven duurder maakt.272 Het duidelijkst komt de ecologische boodschap naar 

voren in wat mevrouw Prior vertelt over hoe ze bij de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie 

van de Verenigde Naties, heeft geholpen bij het project ‘Nourriture propre’ (eigen voedsel) dat tot 

doel had de landbouw in Songo aan te moedigen, zodat iedereen genoeg voedsel zou produceren 

om in de eigen behoeften te voorzien. Hoewel het volgens mevrouw Prior “natuurlijk wel een 

positieve stap” was, werd het geen succes doordat veel land nog stambezit was.273 Sesa vertelt in 

reactie daarop dat er in Ghana een soortgelijk project was, ‘Operation Feed Yourself’, en dat dit 

wel een succes werd.274 Hier wordt verwezen naar een echt bestaand Ghanees project dat 

inderdaad in eerste instantie zorgde voor veel enthousiasme. Op de iets langere termijn bleek het 

echter geen succes en was er zelfs een afname van gebied waarop lokale gewassen werden 

verbouwd.275 In beide projecten is living-in-place te herkennen, want mensen worden 

 
269 Ibidem, 262. 
270 Ibidem, 265. 
271 Ibidem, 240. 
272 Ibidem, 63. 
273 Ibidem, 274-275. 
274 Ibidem, 274. 
275 Jon Kraus, ‘Ghana. The crisis continues’, Africa report 23 (1978) afl. 4, 14-21, aldaar 17-18. 
https://www.researchgate.net/profile/Jon-Kraus-2/publication/351743985_Jon_Kraus_Ghana-
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aangemoedigd gebruik te maken van wat het land hen biedt en zo voldoende voedsel te 

produceren om in hun eigen behoeften te voorzien.276 Vanuit het perspectief van cosmopolitan 

bioregionalism valt op dat hier projecten worden toegepast in meerdere landen, terwijl ook wordt 

gekeken hoe dit het beste kan gebeuren op lokaal niveau.  

 Drie elementen van de natuur worden uitgebreid beschreven en daarbij worden veel 

metaforen en personificaties gebruikt. Ten eerste zijn er uitgebreide beschrijvingen van 

orchideeën met veel vergelijkingen. De orchideeën zijn “net grote kleurige vogels” en “net 

acrobaten” en het voorste bloemblad, de lip, heeft de vorm van een pantoffeltje, bootje of 

trompet.277 Een personificatie is dat mevrouw Priors man de orchideeën “de meest verstándige 

planten” noemde, omdat ze verleidelijke vormen hebben die insecten aantrekken.278 Ook besteedt 

mevrouw Prior aandacht aan de kleuren van de orchideeën en vertelt ze dat ze “alle kleuren van 

de regenboog” hebben en dat de hoeveelheid kleurencombinaties eigenlijk oneindig is.279 Ten 

tweede zijn er veel beschrijvingen van wolken door Sesa. De wolken zijn een statisch motief en bij 

de beschrijvingen van de wolken gebruikt de ik-verteller vaak personificaties.280 Een aantal 

voorbeelden daarvan zijn dat de wolken “heel lief” langs het vliegtuig strijken, “geen kwade 

bedoelingen” hebben en “zonder angst” zijn.281 De wolken helpen Sesa om afleiding te zoeken van 

Naomi, met wiens aanwezigheid hij eerst veel moeite heeft, omdat hij zich tot haar aangetrokken 

voelt, terwijl hij uit principe niets te maken wil hebben met de witte inwoners van Zuid-Afrika. Ten 

derde is de wind belangrijk en de noordoostpassaat op Curaçao wordt gepersonificeerd als een 

koppige wind: 

 

Hij spuugde in ieder geval vanuit bolle wangen op die zware vlag; té zwaar, zeker 

voor een jonge, nuchtere maag. Hij vond het onrechtvaardig wat de fraters me 

 
The_Crisis_Continues_Africa_Report_July-August_1978; Janet Girdner e.a., ‘Ghana’s agricultural food policy. 
Operation Feed Yourself’, Food Policy 5 (1980) 14-25, aldaar 24-25. https://dx.doi.org/10.1016/0306-
9192(80)90021-4 
276 Berg en Dasmann, ‘Reinhabiting’, 35. 
277 Arion, Afscheid, 259 en 261. 
278 Ibidem, 260. 
279 Ibidem, 259-261. 
280 Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 270-272. 
281 Arion, Afscheid, 136-137. 
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aandeden, wilde dat ik rechtsomkeer maakte. (…) ‘Boeeeh! Ga niet naar dat 

vervloekte fort; laat die koningin maar barsten met haar gouverneur (…)!’282 

 

In bovenstaand fragment probeert de wind te zorgen dat Sesa als kind met zijn vlag niet bij fort 

Amsterdam kan komen om daar met andere schoolkinderen een aubade te brengen op 

Koninginnedag. Ook later is de wind belangrijk voor Sesa, want in Songo voelt hij bij elke stap “de 

koele tevredenheid van de wind” en zorgt de wind ervoor dat hij zich op zijn gemak voelt.283 

Vanuit het perspectief van Ruth Blairs bioregionalistische analyse die in hoofdstuk 2.1.1 is 

besproken, valt op dat de personages verbinding zoeken met de leefomgeving via de zintuigen.284 

Dit gaat vooral via zicht zoals bij de beschrijvingen van het uiterlijk van de orchideeën, maar zoals 

uit bovenstaande beschrijvingen van de wind blijkt, speelt daarbij voelen eveneens een grote rol. 

Ook bij de beschrijvingen van de orchideeën speelt het voelen een rol, want mevrouw Prior 

beschrijft hoe insecten op de lip van de bloemen landen.285 En ook de omschrijvingen van de 

wolken zijn heel tactiel, want er staat dat je je hand zo uit het vliegtuigraam zou kunnen steken 

“en ze eraf kunt plukken of aaien”. Bovendien denkt Sesa: “Was ik maar dichter! Dan pakte ik die 

wolken (…) vast. (…) Dichters en wolken kunnen immers van alles!”286 Sesa wou dat hij de wolken 

door middel van een gedicht vast kon pakken, omdat hij zo het beste het gevoel van de wolken 

weer kon geven. Hieruit blijkt dat hij een groot vertrouwen heeft in de kracht van poëzie, want het 

maakt volgens hem het onmogelijke mogelijk.  

 

4.2 Elementen van modern ecologisch imperialisme 

Het verhaal over het orchideeënbedrijf van mevrouw Prior is in de vorige paragraaf besproken 

vanuit bioregionalistisch perspectief. Vanuit het perspectief van modern ecologisch imperialisme 

vallen eveneens een aantal dingen op. Ten eerste ontwrichtte mevrouw Prior zoals genoemd met 

haar hoge lonen de Songolese economie: “Daar had ik misschien wel aan moeten denken. Maar ja. 

 
282 Ibidem, 14-15. 
283 Ibidem, 26 en 30. 
284 Blair, ‘Figures of life’, 167. 
285 Arion, Afscheid, 161. 
286 Ibidem, 136-137. 
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Ik ging gewoon uit van wat orchideeën in Holland opbrengen.”287 Met de beste bedoelingen geeft 

ze lonen die vanuit westers perspectief niet zo hoog zijn en brengt ze daarmee mensen in de 

problemen. Ten tweede valt op hoe ze excuses bedenkt waarom het exporteren van de 

orchideeën niet erg is: 

 

Toch dacht ik er wel eens over: Is het wel goed dat je al deze planten zomaar 

exporteert? Maar och, de mensen hebben er zelf niet zoveel aan. Ze zien zoveel 

en zovaak bloemen om zich heen, dat ze het normaal vinden. Ze géven er niet 

zoveel om eerlijk gezegd.288 

 

In bovenstaand citaat geeft mevrouw Prior een westerse interpretatie van de houding van de 

bevolking door deze als onverschilligheid ten opzichte van de bloemen te interpreteren. Deze 

vermeende onverschilligheid gebruikt ze als rechtvaardiging om de bloemen te exporteren. Een 

andere rechtvaardiging is dat ze beweert dat het niet zo’n kwaad kan voor het klimaat: “En als je 

orchideeën wegneemt, zelfs als je álles weghaalt, het heeft geen slechte gevolgen voor het 

klimaat.”289 Als Sesa haar erop wijst dat het wel belangrijk is om weer te planten, vertelt ze dat ze 

het nadeel van planten vond dat ze daarna minder mensen nodig zou hebben. Ze besefte wel dat 

ze op den duur moest gaan zaaien en kweken, maar voor ze dat plan ten uitvoer bracht, moest ze 

met haar bedrijf stoppen.290 Het werk van mevrouw Prior als ‘orchideeënkoningin’ is zodoende 

niet alleen maar als positieve bijdrage aan Songo op te vatten.  

 De werking van verzet tegen ecologisch imperialisme in de neokoloniale tijd is te 

herkennen in hoe journalist Sesa alle vormen van neokolonialisme in Afrika probeert te bestrijden 

met zijn verslaggeving. Daarbij speelt de négritude-gedachte een rol, hoewel de term ‘négritude’ 

nergens wordt gebruikt. Aan de ene kant heeft Sesa afscheid genomen van dit gedachtegoed, 

want in tegenstelling tot wat hij had gehoopt, voelt hij zich niet thuis in Afrika en valt hij er nog 

steeds op ondanks zijn zwarte huidskleur.291 Aan de andere kant kan hij de négritude-gedachte 

niet helemaal loslaten, want hij stelt: “Afrika is, hoe ze het ook wenden of keren, ook een beetje 

 
287 Ibidem, 263. 
288 Ibidem, 265. 
289 Ibidem. 
290 Ibidem, 266-267. 
291 Ibidem, 77. 



60 
 

míjn land!”292 Hij voelt zich dan ook aangesproken door een artikel in een Nigeriaanse krant, 

waarin doctor Kubé stelt dat de Afrikanen zich moeten ontworstelen aan het valse beeld dat de 

Europeanen hun over zichzelf hebben opgedrongen en trots moeten zijn op hun eigen 

geschiedenis en cultuur.293 Sesa denkt na het lezen van Kubés artikel dat Afrika een eenheid moet 

vormen om weerstand te bieden tegen de werelddelen die Afrika proberen uit te buiten.294 Sesa 

verzet zich tegen modern ecologisch imperialisme door de ecologische boodschap uit te dragen 

dat de grootschalige houtkap door Europese landen schade veroorzaakt aan het milieu. Sesa 

vertelt hoe anderhalf jaar eerder de participatie van Nederland begon in de exploitatie van de 

bossen en hoe binnen de houtkapmaatschappij de regering van Songo veel minder te zeggen heeft 

dan de Franse en Nederlandse houtexporteurs.295 Om het handelsverdrag met Nederland te vieren 

gaf president Wawili een afscheidsbal waarop hij met de koningin van Nederland danste. Sesa 

heeft het daarom steeds over de ‘handelsdans’ van Nederland en Songo, waarbij de president zijn 

land uitlevert aan westerse belangen. De ‘handelsdans’ van Songo met Nederland en met andere 

westerse landen is een verhaalmotief.296 De herhaling van het woord ‘handelsdans’ en dat het een 

paar keer is gecursiveerd onderstreept de ecologische boodschap. Sesa vertelt aan de 

Nederlandse ambassadeur en een Nederlandse minister hoe schadelijk deze ‘handelsdans' is:  

 

Die handelsdans zal pas ophouden als het hele noorden van Songo is leeggekapt 

en de woestijn een groot gedeelte van het land heeft opgeëist, zodat het straks 

droger en dorder wordt hier dan in Mali, met dezelfde desastreuze gevolgen van 

terugkerende hongersnoden!297 

 

Uit dit citaat blijkt dat het op grote schaal kappen van bomen volgens Sesa blijvende schade zal 

toebrengen aan het milieu. Hij maakt zich met dergelijke uitspraken zeer onpopulair bij de 

ambassadeur en de minister en ook bij een houtfabrikant. Hij krijgt van die houtfabrikant het 

 
292 Ibidem, 82. 
293 Ibidem, 82-89. 
294 Ibidem, 89-90. 
295 Ibidem, 9-11. 
296 Arion, Afscheid, 49; Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 268-270. 
297 Arion, Afscheid, 25. 
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verzoek “voortaan ook de positieve dingen van Songo te zien”.298 Volgens de Nederlandse 

ambassadeur zegt Sesa “allerlei even nare als onjuiste dingen over de nederlandse investeringen 

in Songo”.299 Maar Sesa blijft openlijk zijn mening verkondigen en opschrijven. Hij stelt verder dat 

de houtkap door Europese landen niet alleen ongunstig is voor het klimaat, maar ook voor de 

bevolking. Sesa levert in dit verband kritiek op ontwikkelingshulp, omdat die hulp de westerse 

landen het recht geeft allerlei grondstoffen weg te halen uit derdewereldlanden, zoals het hout uit 

Songo. Sesa stelt dat Songo vier keer zoveel aan zijn houtsoorten zou verdienen als deze in het 

land zelf werden bewerkt. Sesa denkt dat verwerking in eigen land in alle hout producerende 

landen in Afrika zou zorgen voor minder werkloosheid en het levensonderhoud zou verlagen. Nu 

moeten die landen namelijk betalen voor importproducten die van hun eigen grondstoffen zijn 

gemaakt.300 Naast modern ecologisch imperialisme, is hier een vorm van slow violence in te zien. In 

Afscheid van de koningin zijn het de inwoners van de Global South die slachtoffers zijn van de 

houtkap, want zij zullen achterblijven met een dor en droog land, terwijl het weghalen van hun 

grondstoffen hun weinig voordeel oplevert.301 Er werken veel Songolese inwoners in de houtkap, 

maar volgens mevrouw Prior zijn de lonen veel te laag. Zowel in de houtkap als in de andere 

sectoren verdienen de Songolezen veel minder dan de Europeanen.302  

 In Afscheid van de koningin is verder de strijd om grondstoffen te herkennen die vaak bij 

slow violence hoort.303 Het gaat bij de weergave van de natuur in de roman vooral over hoe die 

natuur de inzet is van de strijd om grondstoffen. Van de titels van de vijf delen van de roman 

bevatten vier het woord ‘strijd’ of ‘battle’. Daaruit blijkt dat de strijd om grondstoffen en om 

macht een verhaalmotief is.304 In het verhaalheden is voormalig premier Bèto de vermoorde 

Wawili opgevolgd als president. Voor hij premier was leidde Bèto voor de Amerikaanse ESSO de 

olieboringen in Songo. Hoewel die boringen succes hadden, is er nog geen olie gewonnen doordat 

de Amerikaanse en Franse belangen hier botsten.305 Wawili was vooral gericht op Franse 

belangen, dus dat de op Amerikaanse belangen gerichte Bèto hem is opgevolgd als president is 

 
298 Ibidem, 72. 
299 Ibidem, 183. 
300 Ibidem, 129-130. 
301 Nixon, Slow violence, 4. 
302 Arion, Afscheid, 266 en 268. 
303 Nixon, Slow violence, 17. 
304 Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 268-270. 
305 Arion, Afscheid, 65. 
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gunstig voor de Verenigde Staten. Sesa denkt daarom dat de CIA misschien achter de moord op 

Wawili zit, want tot zoiets zou de Amerikaanse president volgens hem best bereid zijn voor de 

machtige oliemaatschappijen.306 De moord blijkt echter te zijn gepleegd in opdracht van de 

socialistische guerrillaleider Bakari. In de strijd van Bakari is het environmentalism of the poor te 

herkennen waarbij arme gemeenschappen zich mobiliseren tegen vormen van slow violence.307 

Eerder heeft Bakari al een pamflet geschreven tegen grondspeculaties aan de kust waarvoor 

verbouwers van kokospalmen van hun grond werden verdreven voor de bouw van toeristenhotels. 

Bakari was door dit pamflet in de gevangenis beland.308 In het verhaalheden wil Bakari de macht 

overnemen en daarna bedrijven zoveel mogelijk in Songolese handen brengen en de mensen 

beter betalen.309 Bakari zit met zijn rebellen in de bossen van Noord-Songo waar ze de 

houtkapperijen saboteren. Daarom grijpt Frankrijk niet in bij de opstand, want het is voor hen 

ongunstig het bos met de nieuwe houtkapperijen plat te bombarderen. Het gaat de Fransen hierbij 

alleen om de economische belangen, niet om het milieu.310  

 In Afscheid van de koningin is verder environmental racism te onderscheiden, wat een 

vorm is van ecologisch imperialisme. Er wordt beschreven dat er grote verschillen zijn in welzijn 

tussen de rijke Europese wijken en de arme Afrikaanse wijken. De Europeanen en een paar rijke 

Songolezen wonen in grote luxe en worden omringd door prachtige natuur. De dochter van 

mevrouw Prior bijvoorbeeld woont in een villa in een wijk waar vooral Europeanen wonen, net 

buiten de Songolese hoofdstad Tamina: “Alles omringd door een groot terrein met prachtige 

bloemen zoals begonia’s, oleanders.”311 In schril contrast daarmee staan de Afrikaanse wijken 

waar de zwarte bevolking woont, want die hebben ongeasfalteerde wegen, geen stromend water 

en slechte hygiënische omstandigheden. Volgens mevrouw Prior is er in de krottenwijken een 

groot gevaar voor ziektes.312 Ze vertelt dat de Songolese minister van Volksgezondheid wel een 

keer kwam kijken naar de onhygiënische toestanden op de markt in een arme wijk, maar er daarna 

niets aan deed.313 De meeste aandacht wordt besteed aan de slechte woonomstandigheden in 

 
306 Ibidem, 66. 
307 Nixon, Slow violence, 17 en 128. 
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Songo, maar Naomi vertelt wel kort dat die situatie overal in Afrika hetzelfde is en Sesa vertelt dat 

de situatie op Curaçao ook lange tijd zo was en deels nog zo is.314 In de woonomstandigheden van 

de zwarte bevolking is environmental racism te herkennen, want de bevolking is geplaatst in een 

slecht onderhouden omgeving die bovendien een gevaar is voor hun gezondheid, terwijl de witte 

bevolking woont in grote luxe en wordt omgeven door goed onderhouden natuur.315  

 Vanuit het perspectief van environmental racism valt verder op dat Sesa twee keer de 

boycot van Outspan sinaasappels uit Zuid-Afrika noemt.316 Sesa verwijst hier indirect naar een 

vorm van environmental racism in Zuid-Afrika, waar de leef- en werkomstandigheden van de 

zwarte landarbeiders zeer slecht waren. Uit protest daartegen werden vanaf de jaren ’70 onder 

andere de sinaasappels geboycot.317  

 Op de achtergrond spelen in Afscheid van de koningin de omstandigheden op Curaçao 

mee en daarbij ook de situatie rond Trinta di mei. Na 30 mei zag Sesa nieuwe mogelijkheden, maar 

het beginnende zelfbewustzijn was al gauw weer weg en het praten over Black Power werd weer 

onmogelijk op Curaçao.318 Vóór de opstand richtten Curaçaoënaars een petitie aan de koningin, 

omdat de situatie bij Shell steeds slechter werd. Sesa vindt hen naïevelingen, want de koningin is 

volgens hem helemaal niet machtig, terwijl Shell “de machtigste koninklijkheid van de wereld” 

is.319 De koningin is volgens hem vooral de koningin van de Nederlandse multinationals en van 

instellingen die vroeger ‘koloniaal’ voor hun naam hadden staan. Daarmee maakt hij duidelijk dat 

het koningshuis en het (neo)kolonialisme verband hebben met elkaar. Het koningshuis wordt ook 

direct aan het kolonialisme verbonden bij de personificatie van de eerdergenoemde 

noordoostpassaat: “Maar die passaat was in mijn tijd al antimonarchistisch en 

antikolonialistisch.”320 Bovendien wordt de band tussen het koningshuis en het neokolonialisme 

duidelijk door de eerdergenoemde ‘handelsdans’ van de koningin met de Songolese president ter 

ere van het handelscontract. Op de omslag van de roman is dan ook bij de gezichtscontour van de 

 
314 Ibidem, 236-237. 
315 Reyes Salas, ‘“Discourses of displacement”’, 50. 
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Zuidafrikaans fruit. Brochure Komitee Zuidelijk Afrika (Amsterdam 1986) 5-22 en 49-61. 
318 Arion, Afscheid, 101-102. 
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koningin een boomstam afgebeeld om de relatie tussen de koningin en de houtkap te tonen.321 De 

houding ten opzichte van de koningin blijkt ook uit de titel ‘Afscheid van de koningin’: de verteller 

heeft afscheid genomen van het idee van een eerlijke en machtige koningin. Op de omslag is vlak 

boven de koningin een orchidee afgebeeld en daarmee wordt verwezen naar een koningin waar 

de verteller wel vertrouwen in heeft: de ‘orchideeënkoningin’ Prior. Zoals Hilda van Neck-Yoder 

heeft opgemerkt neemt Sesa noodgedwongen ook afscheid van deze koningin, want na het 

bekennen van de moordaanslag zal ze naar de gevangenis moeten.322  

  Uit het bovenstaande blijkt dat in de roman naast het neokolonialisme ook het 

Nederlandse koningshuis wordt geproblematiseerd. Zoals in de vorige paragraaf genoemd wordt 

ook het kapitalisme geproblematiseerd en wordt daar tegenover het socialisme geplaatst. In de 

tijd waarin de roman speelt was er in Guinee een socialistisch regime onder leiding van Sekou 

Touré en Sesa raakt in gesprek met Guinese studenten die Guinee zien als arm land met weinig 

mogelijkheden. Sesa verwijt Guinese studenten dat ze slachtoffers zijn van de “holle europees-

amerikaanse levensstijl”, omdat zij het kapitalisme van Songo boven het socialisme van Guinee 

verkiezen.323 Hoewel er volgens Sesa weinig voorbeelden zijn van goede socialistische landen, zijn 

er volgens hem helemaal geen voorbeelden van goede kapitalistische.324 Mevrouw Prior is net als 

Sesa een verdediger van het socialisme en zij steunt de socialistische Bakari.325 Aan het einde van 

de roman lijkt in Songo het socialisme te winnen van het kapitalisme, want Bakari is aan de 

winnende hand. Er is een contrast tussen het activisme van mevrouw Prior en Sesa. Mevrouw 

Prior ontplooit in Songo meerdere initiatieven en steunt Bakari door een moordaanslag te plegen. 

Daartegenover staat het ‘passieve’ activisme van Sesa die zoals Wim Rutgers al schreef “niet tot 

grootse daden” komt.326 Sesa verzet zich alleen tegen de heersende orde door middel van zijn 

verslaggeving. In de roman wordt de ene vorm van activisme niet gepresenteerd als beter dan de 

andere, maar ondersteunen ze elkaar juist. Sesa gaat namelijk een artikel publiceren met 

 
321 Zie bijlage 1. 
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mevrouw Priors verhaal over de moordaanslag en ondersteunt op die manier haar openlijke 

activisme. 
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5 Nobele wilden (1979) 

Nobele wilden gaat over Julien, Mabille en Ursula, die met elkaar bevriend raken rond de 

studentenopstanden van 1968 in Parijs en daarna allemaal een eigen richting in gaan. De 

hindoestaanse Mabille gaat terug naar haar vaderland Martinique om daar te vechten voor 

onafhankelijkheid en is kwaad dat Julien niet meegaat. De creoolse Martinikaan Julien gaat in 

plaats daarvan naar Lourdes om daar een zomer als tolk te werken. Hij heeft eerder een 

priesterstudie gedaan, maar is het geloof kwijtgeraakt en uit het klooster getreden. In Lourdes 

leert hij de terminaal zieke priester Père Maure kennen en probeert hij hem te helpen om zonder 

angst de dood tegemoet te gaan. De Zwitserse Ursula komt, nadat haar Baskische vriend Renato in 

de gevangenis is beland, werken in een souvenirwinkel in Lourdes. Julien en Ursula krijgen een 

relatie die op een nare manier eindigt. Uiteindelijk besluit Julien in Lourdes priester te worden om 

van binnenuit het geloof in het wonder van Lourdes te vernietigen. Acht jaar later is er een 

briefwisseling tussen Julien, Mabille en Ursula. Ursula heeft van haar vader een bananenplantage 

op Martinique geërfd en schrijft aan Julien dat ze niet weet wat ze ermee moet doen. Julien, die 

inmiddels bisschop is, stuurt haar een brief door van Mabille die nog steeds zit bij de 

onafhankelijkheidsbeweging van Martinique. Uiteindelijk besluit Ursula op Mabilles advies om 

naar Martinique te komen om de plantage zelf te gaan leiden. 

 In de volgende paragraaf bespreek ik welke elementen van cosmopolitan bioregionalism 

zijn te herkennen in Nobele wilden. De paragraaf daarna gaat over welke elementen van modern 

ecologisch imperialisme zijn te herkennen in Nobele wilden. 

 

5.1 Elementen van cosmopolitan bioregionalism  

In Nobele wilden wordt de natuur weergegeven door de ogen van een aantal personages. Het 

eerste deel bestaat uit een briefwisseling uit 1976 waarin afwisselend Ursula, Julien en Mabille de 

ik-verteller zijn. Het tweede en het derde deel spelen in de zomer van 1968 en hebben een 

auctoriale vertelinstantie. In die delen is meestal Julien de focalisator, maar soms focaliseren ook 

andere personages waaronder Ursula. De eerste ecologische boodschap die in de roman valt aan 

te wijzen is de bananentheorie, die wordt uitgedragen door Julien in zowel zijn brieven als in de 

andere delen. Die theorie houdt in dat Julien zich geen zorgen maakt om de dood, omdat bananen 

niet sterven. De banaan sterft nooit, omdat er onderaan de stam van de moederplant jonge 
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bananenstruikjes groeien, zodat de plant als ze wordt gekapt voortleeft in die jonge plantjes.327 

Daarom vindt Julien de bananenplant en de natuur in het algemeen belangeloos. Julien probeert 

net als een banaan zonder twijfel en zonder belangen te zijn om zo de eenheid van het leven terug 

te vinden. Priester Père Maure raakt helemaal overtuigd van deze theorie en noemt zich Juliens 

“eerste bekeerling”.328 De bananentheorie is een abstract motief van de roman, want het gaat hier 

om het uitdrukken van een visie.329 Vanuit het perspectief van cosmopolitan bioregionalism valt op 

dat Julien de natuur met aandacht bestudeert en kijkt wat we van de natuur kunnen leren. Dat 

past hij vervolgens internationaal toe, want zijn theorie geldt voor iedereen en overal.330  

 De volgende ecologische boodschap die door Julien wordt uitgedragen is dat een 

plattelandsgemeenschap het meest geschikt is voor goed nabuurschap. Julien gebruikt hier de 

term ‘nabuurschap’ in plaats van ‘naastenliefde’, omdat hij die laatste term een slechte 

Bijbelvertaling vindt.331 Julien stelt dat mensen in plattelandsgemeenschappen nog om hun buren 

kunnen geven, zoals op Martinique in de dorpen. Hij wijst erop dat Christus’ gemeenschap ook 

geen geïndustrialiseerde gemeenschap was, maar een landelijke.332 Vanuit het perspectief van 

cosmopolitan bioregionalism valt op dat Julien meent dat er met de komst van het kapitalisme 

allerlei slechte zaken zoals schaarste en ongelijke verdelingen in de wereld zijn gekomen. Door het 

kapitalisme hebben mensen volgens Julien “de goede nabuurschap met de natuur en met elkaar 

hebben verbroken”.333 Julien pleit ervoor dat mensen wereldwijd terugkeren naar de natuur, waar 

sympathie en nabuurschap mogelijk zijn. Père Maure denkt dat de reden voor de terugkeer naar 

de natuur niet de natuur zelf is, maar dat de kwaliteiten van het menselijk leven in die omgeving 

beter zijn.334 Het lijkt er zodoende op dat het bij deze ecologische boodschap niet per se om de 

natuur zelf gaat. Toch gaat het wel om leven op een manier die goed is voor de natuur en daarin is 

cosmopolitan bioregionalism te herkennen. De bananentheorie en het idee van nabuurschap 

vormen samen de ‘leer’ die Julien uitdraagt en die leer is het hoofdmotief van de roman. De 

 
327 Frank Martinus Arion, Nobele wilden (Amsterdam 1979; herdruk Amsterdam 1981) 61-62. 
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roman draait namelijk om hoe mensen op de beste manier met zichzelf, met elkaar en met de 

natuur om kunnen gaan.335 Ursula heeft haar twijfels over de solidariteit en sympathie die Julien 

uitdraagt. Ze had altijd geloofd dat derdewereldvolken de solidariteit en sympathie bezaten die in 

Europa alleen op het platteland waren te vinden, maar als “natuurmens Julien” haar afwijst vraagt 

ze zich af of de populaire slogans “terug naar de natuur” en “naar het milieu” nog wel iets 

betekenen.336 Hier is te zien hoe Ursula in haar woede teruggrijpt op stereotypen over 

derdewereldvolken. Hoewel Ursula met haar cynische gedachten hier de ecologische boodschap 

ondergraaft, is duidelijk dat ze die gedachten alleen heeft uit woede en teleurstelling. 

 Ook in bepaalde andere ideeën is cosmopolitan bioregionalism te herkennen. Günther, 

een hoteleigenaar waarvan Ursula in 1976 net is gescheiden, wil in zijn hotels “snel oplossend, 

milieusympathiek (…) toiletpapier” en wil dat zelf produceren en ook aan andere hotelketens 

leveren.337 Het gaat hier zodoende om het een product dat zal worden gefabriceerd op een wijze 

die niet schadelijk is voor het milieu en dat gaat worden verspreid over de wereld. Ook Ursula 

denkt na over welke producten schadelijk zijn voor het milieu. Toen ze een keer met Günther op 

Martinique was, zag ze overal bananentrossen in plastic zakken, waarvan ze aan Julien schrijft dat 

Günther het “milieu-onsympathieke zakken” zou noemen.338 Ze zag die zakken overal op het 

eiland rondslingeren, wat haar slecht lijkt voor de grond, omdat het plastic maar langzaam 

verteert:  

 

Ik denk (lachend) dat als ik ooit bezit neem van mijn plantage ik liever overrijpe 

bananen naar Europa stuur, of met insekten erin, als ze het dààrvoor doen, dan die 

walgelijke zakken te gebruiken.339 
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Vanuit het perspectief van cosmopolitan bioregionalism valt aan bovenstaand citaat op, dat Ursula 

rekening wil houden met de grond en de belangen van de natuur laat gaan voor de internationale 

belangen van niet te snel rijpende bananen. 

Vanuit bioregionalistisch perspectief vallen verder ideeën op van Mabille en Julien die aan 

het creoliseringsconcept en Adamische principes zijn te verbinden. Het creoliseringsconcept is te 

herkennen in dat Mabille met haar beweging invloeden van andere Caraïbische landen en 

eilanden Martinique wil binnenhalen en aan de bevolking wil laten zien dat hun cultuur en 

leefwereld Caraïbisch is.340 Ze schrijft aan Julien dat dit wordt bemoeilijkt door de vervreemding 

onder de Martinikanen die is veroorzaakt doordat de Fransen hun al eeuwen leren dat Martinique 

minderwaardig is aan Frankrijk. Er is volgens Mabille nu zelfs interne vervreemding waardoor 

iemand uit een ander dorp al ‘vreemdeling’ wordt genoemd en de Martinikanen zich tegen elkaar 

keren. Zelf probeert ze haar eiland steeds beter te leren kennen en liefhebben.341 Dit doet ook 

denken aan Walcotts Adamische principes, want ze maakt lange tochten door het woud op 

Martinique om het eiland echt te leren kennen en ervaart daarbij de omgeving via alle zintuigen. 

Ze beschrijft hoe ze zich in het paradijs voelt bij “een klein idyllisch strandje” aan zee waarin een 

“goddelijk klein riviertje” uitmondt waar ze het zeezout van haar lichaam wast.342 Ook Julien heeft 

aandacht voor zijn onmiddellijke leefomgeving op een manier waarin de Adamische principes zijn 

te herkennen. Hij had als kind al een sterke band met de natuur op zijn eiland: “Als jongen was 

alleen de zee mijn vriend en verder de bomen, de vogels.”343 

Naast de Adamische ideeën zijn bovenstaande voorbeelden ook te verbinden met de in 

hoofdstuk 2.1.1 besproken bioregionalistische analyse van Ruth Blair waarin het ervaren van de 

leefomgeving via de zintuigen belangrijk is.344 Het taalgebruik dat daarbij door Arion wordt 

gebruikt, legt vaak de nadruk op de overweldigende schoonheid van de natuur. Hierboven werd al 

genoemd dat beleving via de zintuigen een grote rol speelt bij Mabilles wandeling door het woud. 

Ze ziet overweldigende bomen en het “geweldige grijs (de rotsen) en groene woud” om haar 

heen.345 Ze hoort het ijzige geluid van een mensvogel, dat menselijk en lokkend is. En ze brengt 

 
340 Arion, Nobele wilden, 85; Hall, ‘Créolité’, 12 en 15. 
341 Arion, Nobele wilden, 85-86 en 88. 
342 Arion, Nobele wilden, 86; Handley, ‘“The argument”’, 131 en 134; Hirsch, ‘An interview’, 54. 
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344 Blair, ‘Figures of life’, 167. 
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noodgedwongen de nacht door in het bos “met die duizenden geluiden van het woud, de grootste 

verschrikking”.346 Bovendien beschrijft ze uitgebreid hoe ze haar broek scheurt en hoe haar 

lichaam gekneusd raakt tijdens het vallen, omhoogklimmen en oversteken van de rivier.347 In 

Mabilles beschrijving van de natuur is het concept van het sublieme te herkennen. Het sublieme is 

de hogere of beklemmende schoonheid en filosoof Edmund Burke heeft een relatie gelegd tussen 

het sublieme en afschrikwekkende.348 Vanuit dat perspectief valt op dat Mabille de schoonheid 

van de natuur omschrijft als een verschrikking en overweldigend.  

De zintuigen spelen eveneens een grote rol bij een wandeling van Julien met Père Maure 

in de bergen bij Lourdes. Ze zien “het wijde bergachtige panorama”, dat hun dankbaarheid voor 

het bestaan geeft.349 In de frisse berglucht ademt Père Maure diep in en uit en heeft hij voor het 

eerst geen last van hoestaanvallen.350 En ook hier is voelen belangrijk: ze leunen tegen rotsen en 

zitten erop, Père Maure houdt steentjes in zijn handen en gooit ermee en ze klimmen de 

moeilijkste stukken op handen en voeten.351 Ook in de rest van de roman komt het beleven van de 

omgeving door zien, horen, ruiken en voelen veel voor. Julien denkt dat alles wat leeft met elkaar 

probeert te communiceren. Vogels door geluid: “Wiet. Wiet. Wiet”, bloemen met elkaar en met 

vlinders en insecten “door hun mooi verleidelijke kleuren” en bomen door naar andere bomen 

over te buigen: “Door andere bomen te omhelzen.”352 Verder is ruiken, in combinatie met proeven 

en zien, voor Julien belangrijk voor een gevoel van herkenning.  Julien schrijft aan Ursula hoe 

geuren een vertrouwde sfeer kunnen geven aan het dorp waar iemand vandaan komt. Hij vertelt 

over een Nigeriaanse man voor wie de vieze geur van de open riolen in de arme wijk waar hij 

vandaan kwam identificerend waren.353 Voor Julien is de geur van vers brood kenmerkend voor 

zijn geboorteplaats Macouba op Martinique. Dat brood, dat heet met boter wordt gegeten, is voor 

hem nu nog steeds even smakelijk als toen hij nog arm was.354 Ook de “zoete, weeïge geur van 
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suiker in bewerking” is voor hem kenmerkend voor Martinique en die geur is “heerlijk 

melancholisch”.355 Verder kan Julien in Lourdes als hij zich inspant de bladeren van de 

bananenplanten op Martinique bijna ruiken en hun groen zien.356 

Bij de representatie van de natuur worden veel metaforen, vergelijkingen en 

personificaties gebruikt. Ursula’s eerste brief aan Julien staat daar vol van. Een voorbeeld van een 

personificatie in die brief is hoe ze de berg waaruit water stroomt omschrijft:  

 

Zo uitdagend is dat. (Zo onbeschoft!) Die schaamteloze berg, die vrouweke pis 

(vanwege de spleet) staat daar gewoon maar openlijk in de Rijn te plassen (…). (…) 

Ik heb me vaker voorgenomen de uitdaging die van die bergen uitgaat aan te 

nemen. Er naar toe klimmen; onder die klaterende stroom staan. Me laten 

bewateren door die oude vrouw.357 

 

Ze stelt de berg in bovenstaand citaat voor als een uitdagende vrouw. Ook de brieven van Julien 

en Mabille bevatten metaforen en personificaties. Julien schrijft bijvoorbeeld dat de beekjes op 

Martinique “als guitige kinderen schuilen” om verderop “breed lachend (…) weer tevoorschijn te 

komen”.358 En Mabille schrijft dat ze op een moment van wanhoop dacht: “Al deze trotse, 

machtige bomen hier, waarom doen ze niets?”359 Door de hele roman heen zijn er bovendien 

personificaties van bananen. In het bovenstaande is al beschreven dat Julien bananen ziet als 

belangeloos en zonder twijfel.360 De titel van het tweede deel is ‘Bananen huilen niet’ en Julien 

stelt dat bananen niet huilen als ze doodgaan en dat ze überhaupt niet echt doodgaan.361 

Andersom worden Julien en Père Maure met bananen vergeleken. Julien denkt dat hij zelf bijna 

een bananenplant is en denkt ook dat Père Maure lijkt op een bananenplant, omdat hij het geduld 

heeft het vanzelfsprekende voor zich te laten spreken.362 Ook verder worden mensen vaak 

vergeleken met dieren of natuurelementen. Zo vergelijkt Julien de pelgrims bij de grot van Lourdes 

 
355 Ibidem, 53. 
356 Ibidem, 322. 
357 Ibidem, 10; originele cursivering. 
358 Ibidem, 53. 
359 Ibidem, 115. 
360 Ibidem, 61 en 323.  
361 Ibidem, 322. 
362 Ibidem, 261 en 323. 
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met in- en uitlopende wormen bij een gapende wond.363 Ook vindt Julien de pelgrims “doelgericht 

als een troep olifanten” en beschrijft hij hoe hij ze ziet: “Als ratten. Als beekjes, die van overal uit 

het berglichaam komen om zich daarna in de grote vloed te gaan storten.”364 Een ander voorbeeld 

is dat Père Maure tijdens een hoestaanval schudt, bibbert en buigt “als een tak in een storm”.365 

En zoals in de volgende paragraaf wordt besproken, vergelijkt Julien grootmachten met 

sprinkhanen en geiten die hun koloniën kaalvreten.366 De natuur speelt zodoende een grote rol in 

hoe mensen en landen worden omschreven. Bovendien zijn er meerdere natuurelementen die 

statische motieven zijn in de roman.367 Om te beginnen zijn er de kastanjebomen die staan bij het 

gebouw van de jeugdbedevaart van Lourdes. Het gaat om een klein bosje met hoge 

kastanjebomen dat het uitzicht op de bergpieken in de omgeving vrij laat.368 De plek onder de 

kastanjebomen is een belangrijke ruimte in de roman, want zowel Père Maure als Julien gaan daar 

voortdurend zitten. De bomen dragen bij tot de sfeer waarin Julien en Père Maure hun gesprekken 

voeren, want ze kunnen tijdens het praten genieten van waar ze zitten en uitkijken over het 

weidse landschap.369 Dit motief wordt verbonden met het statische motief van de bananen, want 

Julien schrijft aan Ursula dat hij een paar jonge bananenplantjes onder de kastanjeboom heeft 

geplant.370 De bananenplant komt ook verder veel in de roman voor en is bovendien belangrijk in 

de hierboven besproken bananentheorie. Daarnaast zijn de bergen een statisch motief en het gaat 

daarbij om bergen in verschillende landen en op verschillende continenten. Zij vormen net als de 

kastanjebomen de ruimte die bijdraagt tot de sfeer waarin het verhaal zich afspeelt.371 Tot slot is 

water een statisch motief. Het gaat in de roman over water van rivieren, beekjes, de zee. 

Daarnaast gaat het over baden in het water, het drinken van water en het oversteken van water in 

beekjes. En het gaat over de helende of juist ziekmakende gaven van water. Water is in Nobele 

wilden dus in allerlei vormen en betekenissen aanwezig. Het is dan ook niet alleen een statisch 

motief, want op het moment dat het gaat om het drinken van of het baden in het water van 

 
363 Ibidem, 145-146. 
364 Ibidem, 388 en 390. 
365 Ibidem, 258. 
366 Ibidem, 53. 
367 Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 270-272. 
368 Arion, Nobele wilden, 162. 
369 Arion, Nobele wilden, 237-238, 242, 247 en 262; Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 288-289. 
370 Arion, Nobele wilden, 60-61. 
371 Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 270-272 en 288-289. 
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Lourdes is het een concreet motief aangezien water daar onderdeel uitmaakt van de vertelde 

gebeurtenissen.372 Deze natuurelementen vormen gezamenlijk meer dan alleen een bijdrage aan 

de sfeer en ondersteunen ook het hoofdmotief van de roman, namelijk de leer van Julien die 

bestaat uit zowel de bananentheorie als zijn ideeën over nabuurschap. Juist de aanwezigheid van 

de diverse natuurelementen maakt dat Julien nadenkt over zijn theorieën en dat personages de 

verbondenheid met natuur ervaren. 

 

5.2 Elementen van modern ecologisch imperialisme 

Voor de analyse van Nobele wilden vanuit het perspectief van modern ecologisch imperialisme is 

de sociaalhistorische context waarin de roman is geschreven van belang. In 1946 stemden de 

Martinikanen voor de assimilatie van Martinique en werd het eiland een overzees departement 

van Frankrijk, wat inhoudt dat het sindsdien geen kolonie meer is. Hetzelfde geldt voor 

Guadeloupe en Frans-Guyana, wat ook voormalige Franse koloniën zijn.373 Daarom zal ik de 

termen postkoloniaal of neokoloniaal gebruiken als het gaat over Martinique, Guadeloupe of 

Frans-Guyana. De personages in Nobele wilden noemen deze landen echter consequent koloniën 

en Julien legt als hij over Martinique praat zelfs de nadruk op het woord ‘kolonie’.374 De reden dat 

zij Martinique als kolonie zien, is dat Martinique zelf geen beslissingen mag nemen en Frankrijk er 

de macht heeft. Dezelfde mening hebben ze over Guadeloupe en Frans-Guyana.375 Aimé Césaire, 

een van de oprichters van de négritude-beweging, was een grote voorstander van de assimilatie 

en overtuigde Martinikanen te stemmen voor die assimilatie.376 Nadat Martinique een 

departement van Frankrijk is geworden, pleiten Césaire en zijn progressieve partij wel voor 

autonomie, maar nooit voor onafhankelijkheid. Dat Césaire pleit voor assimilatie en later 

autonomie is onderdeel van zijn négritude-opvatting die stelt dat complete onafhankelijkheid 

ondenkbaar is, doordat er op Martinique zowel een Afrikaanse als Europese erfenis is.377 De 

 
372 Ibidem, 268-271. 
373 Katherine E. Browne, Creole economics. Caribbean cunning under the French flag (Austin 2004) x, 4 en 8-
9. 
374 Arion, Nobele wilden, 51 en 246. 
375 Ibidem, 51 en 76-77. 
376 Browne, Creole economics, 37; Arion, Nobele wilden, 76. 
377 Richard D.E. Burton, ‘Two views of Césaire. Négritude and créolité’, Dalhousie French Studies 35 (1996) 
135-152, aldaar 137-138 en 150. https://www.jstor.org/stable/40837115; Arion, Nobele wilden, 84. 
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hindoestaanse Mabille heeft zich altijd buitengesloten gevoeld door de négritude van Césaire, 

omdat er daar geen plaats was voor haar Indiase achtergrond. Juliens aanpak sprak haar meer aan, 

omdat hij erkende dat het land van alle bevolkingsgroepen op Martinique was.378 Ze schrijft aan 

Julien over haar teleurstelling over het bezoek van Senghor, een van de andere oprichters van de 

négritude-beweging, aan Césaire op Martinique. Senghor pleitte toen voor de harmonie tussen 

het behoren tot de négritude en tot de Francofonie.379 Mabille en Julien vinden dat de autonomie 

waar Césaire voor pleit niet ver genoeg gaat en willen volledige onafhankelijkheid. Volgens Mabille 

kunnen ze van “lieve moeder Frankrijk” niets verwachten, want de werkloosheid neemt toe en de 

suikerindustrie en ananascultuur zijn al bijna weg.380 Julien schrijft hierover aan Ursula:  

 

Onze goede moeder Frankrijk (die in de loop van de geschiedenis al verschillende 

kinderen heeft kaalgevreten – ik vergelijk de grootmogendheden het liefst met 

sprinkhanen en geiten) heeft bijna al onze suikerraffinaderijen de grond 

ingeboord.381 

 

In de omschrijving van hoe in Nobele wilden Frankrijk met Martinique omgaat is modern 

ecologisch imperialisme te herkennen, want volgens Julien en Mabille zorgt Frankrijk ervoor dat 

bepaalde takken van de landbouw verdwijnen. Bovendien zijn de werkomstandigheden van de 

arbeiders op de plantages slecht, zo schrijft Julien aan Ursula. De arbeiders krijgen weinig betaald, 

terwijl alles duurder wordt omdat er steeds meer van buitenaf moet worden geïmporteerd. Julien 

vertelt dat de gastarbeiders uit de omgeving het nog slechter hebben. Zij leven in krotten en 

hebben zelfs niet de beperkte voorzieningen die de Martinikaanse arbeiders wel hebben.382 In de 

leef- en werkomstandigheden in Nobele wilden is environmental racism te herkennen, want de 

arbeiders op Martinique wonen en werken in een economisch achtergestelde omgeving en daar 

zijn volgens Julien de Fransen voor verantwoordelijk.383 

 
378 Arion, Nobele wilden, 177-178. 
379 Ibidem, 77-78. 
380 Ibidem, 84 en 97. 
381 Ibidem, 53. 
382 Ibidem, 57-58. 
383 Reyes Salas, ‘“Discourses of displacement”’, 50; Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 4. 
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 Vanuit het perspectief van het ecologisch neokolonialisme valt bovendien op dat in Nobele 

wilden een relatie wordt gelegd tussen het neokolonialisme van Frankrijk op Martinique en in 

Afrika, en de ‘interne kolonisatie’ door Parijs van een groot deel van Frankrijk.384 Julien voelt zich 

aangesproken door beschrijvingen van het leven in de bergstreek van Frankrijk met harde 

landbouw en afhankelijkheid van het weer, omdat die hem doen denken aan het harde leven op 

Martinique. In 1968 bezitten volgens hem tien rijke witte families praktisch heel Martinique en 

wonen er daarnaast arme witten op het eiland. Julien denkt daarom na over internationale 

socialistische solidariteit van armen ongeacht hun huidskleur.385 Julien schrijft aan Ursula wat hij 

hierover heeft ontdekt: “Dat de externe onderdrukking waar wij mee te maken hebben gehad, 

geheel parallel loopt met een interne onderdrukking.”386 Café-eigenaar Varin zegt tegen Julien dat 

driekwart van Frankrijk eigenlijk kolonie is en dat daar grondstoffen worden weggenomen. Dat is 

volgens hem precies zoals in Afrika en op Martinique waar ze dure producten moeten kopen die 

zijn gemaakt met hun eigen grondstoffen.387 Hierboven is al benoemd dat alles op Martinique 

duurder wordt doordat steeds meer moet worden geïmporteerd. Katherine E. Browne schrijft 

hierover dat Martinique vóór de departementalisatie meer verdiende aan de export van suiker 

dan dat ze betaalde aan import van Frankrijk. In de decennia na de departementalisatie draaide dit 

echter volledig om en transformeerde het eiland in een plek waar veel meer wordt geïmporteerd 

dan geëxporteerd.388 

 Nobele wilden bevat nog een aantal voorbeelden waarin modern ecologisch imperialisme 

is te herkennen. Julien schrijft dat de broodboom zoveel groeit op het Caraïbisch gebied dat het 

onmogelijk is er commercieel gebruik van te maken. Dan zou hij eerst zeldzamer moeten worden. 

Julien vertelt dat een koloniaal uit Puerto Rico eens heeft voorgesteld alle broodbomen in het 

Caraïbisch gebied om te hakken, omdat dat volgens hem de enige manier was om de bevolking 

aan het werk te krijgen.389 Afhankelijk van wanneer deze uitspraak is gedaan, is er in deze 

uitspraak ecologisch imperialisme te herkennen in de koloniale of neokoloniale tijd. Deze man kijkt 

namelijk alleen naar het economisch belang en niet naar de natuur of de arbeiders. Juliens mening 

 
384 Arion, Nobele wilden, 277. 
385 Ibidem, 95 en 204-205. 
386 Ibidem, 64. 
387 Ibidem, 217. 
388 Browne, Creole economics, 39-40. 
389 Arion, Nobele wilden, 61-62. 
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over deze man is duidelijk, doordat hij hem een “koloniale ouwe hoer” noemt.390 Verder schrijft 

Julien aan Mabille dat Frankrijk het plan heeft om in Frans-Guyana een papierfabriek neer te 

zetten om toiletpapier te produceren. Hij schrijft daarover: “In precies honderd jaar hebben dan 

de doorluchtige Parijse achterwerken heel Guyane voor hun behoeftes ontbost!”391 Hieruit blijkt 

dat Frankrijk volgens Julien helemaal geen rekening houdt met de natuur in Frans-Guyana, maar 

alleen met de eigen behoeftes. In beide voorbeelden en in de hierboven beschreven manier 

waarop Frankrijk in Nobele wilden met andere voormalige koloniën omgaat is slow violence te 

herkennen. De voormalige koloniale mogendheid houdt bij haar plannen namelijk geen rekening 

met de schade voor de natuur en het zijn de arbeiders van de voormalige koloniën die daaronder 

lijden. Zij wonen en werken onder slechte omstandigheden en moeten veel betalen voor de 

import van producten die van hun eigen grondstoffen zijn gemaakt.392 

Daarnaast wordt in Nobele wilden een ecologische boodschap uitgedragen waarin een 

reactie op ecologisch neokolonialisme is te herkennen. In de brieven van Ursula, Julien en Mabille 

wordt namelijk de boodschap uitgedragen dat het beter kan zijn een plantage niet terug te geven 

aan de bevolking van een land, maar om die zelf op een andere manier te gaan besturen. Ursula 

erft van haar vader de helft van een bananenplantage op Martinique en weet eerst totaal niet wat 

ze daarmee moet doen. Haar vader heeft de plantage zelf nooit bezocht vanuit het principe: 

“Bemoei je nergens mee als het goed gaat!”393 Julien vindt het bezitten van een plantage op het 

eiland zonder er te komen “een van de meest cynische vormen van uitbuiting”.394 Hierbij sluit aan 

dat op de omslag van de roman bananen staan afgebeeld met muntjes als inhoud.395 De omslag 

laat op beeldende wijze zien dat het bij het runnen van de bananenplantage alleen draait om het 

geld dat het opbrengt. Het laat een manier van kijken naar de natuur zien die geen enkele 

aandacht heeft voor de natuur zelf. De omgang met de bananenplantage staat dan ook in contrast 

met Juliens bananentheorie die juist kijkt wat mensen van de natuur kunnen leren. In de manier 

waarop de vader met de plantage omgaat en in de omslag is dan ook modern ecologisch 

imperialisme te herkennen. Ursula’s broer vindt dat Ursula er trots op moet zijn dat de plantage al 

 
390 Ibidem, 62. 
391 Ibidem, 94. 
392 Nixon, Slow violence, 4 en 17. 
393 Arion, Nobele wilden, 362 
394 Ibidem, 57. 
395 Zie bijlage 2. 
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tweehonderd jaar in Zwitserse handen is, maar Ursula is het daar niet mee eens en besluit dat ze 

de plantage wil schenken aan Mabille en haar onafhankelijkheidsbeweging.396 Mabille vindt het 

een goede zaak als Julien witte mensen zoals Ursula zo beïnvloedt dat ze “teruggeven wat ze het 

volk ontvreemd hebben”, maar ze vraagt zich wel af hoe haar beweging een plantage zou kunnen 

accepteren zonder zo te zijn als de kapitalisten die ze bestrijdt.397 Ze vertelt Ursula dat het beter is 

als ze zelf naar het eiland komt om de plantage op een andere manier te gaan leiden en dat ze 

haar daarmee wel wil helpen.398 Ursula vindt Mabilles ideeën van arbeidersparticipatie en 

zelfbestuur door de arbeiders fantastisch en gaat naar Martinique.399 

  Naast het neokolonialisme wordt in Nobele wilden het kapitalisme geproblematiseerd. 

Zoals hierboven is besproken gelooft Julien dat de komst van het kapitalisme allerlei slechte zaken 

heeft veroorzaakt en ervoor heeft gezorgd dat we niet meer in nabuurschap met de natuur en met 

elkaar leven.400 Tijdens de studentenopstanden van 1968 streden Julien, Mabille en Ursula voor 

een gedemocratiseerde universiteit en verzetten ze zich tegen ouders, professoren en regeringen 

die volgens Ursula slechts pionnen waren van de grote consumptiemaatschappij.401 Hierover 

schrijft Ursula aan Julien: 

 

Met mensen, denk ik soms, die als ze de gelegenheid krijgen, alle bergen van de 

wereld zullen afgraven om van de metalen daar binnenin ski’s te maken?! Of 

overbodige bankstellen en dure, milieuvervuilende auto’s?!402 

 

Ursula verwijt in bovenstaand citaat de oudere generatie dat die geen rekening houdt met het 

milieu en alleen denkt aan produceren. De strijd van 1968 wordt door de hoofdpersonages van de 

roman dan ook gezien als een strijd tegen het kapitalisme.403 Julien is van mening dat die opstand 

voortkwam uit de protestorganisatie naar aanleiding van de gebeurtenissen op Guadeloupe in 

 
396 Arion, Nobele wilden, 45 en 104. 
397 Ibidem, 104 en 113. 
398 Ibidem, 118-119 en 125. 
399 Ibidem, 119 en 126. 
400 Ibidem, 333. 
401 Ibidem, 19. 
402 Ibidem. 
403 Ibidem, 19 en 59-60. 
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1967.404 Bij een demonstratie van stakende arbeiders op Guadeloupe opende de Franse politie in 

1967 het vuur op demonstranten en werden vier mensen gedood. Deze gebeurtenis wordt 

daarom ook wel de massamoord van 1967 genoemd.405 Voor Julien draaide de opstand van 1968 

dan ook om de onafhankelijkheid van Martinique, Frans-Guyana en Guadeloupe. Hij wil dat die 

landen een Verenigd Caraïbisch Rijk gaan vormen.406 Julien schrijft aan Ursula dat niet alleen de 

‘’68-tigers’ de strijd hebben verloren, maar dat elke generatie de strijd binnen het kapitalisme 

verliest. Toch zijn er binnen elke generatie doorzetters “die steeds verder buiten hun gezin, wijk, 

streek, natie, kunnen kijken”.407 Ursula en Mabille lijken zulke doorzetters te zijn, want Mabille wil 

Ursula wat van de plantage helpen te maken “in de zin van onze dromen van ‘68”.408 In de strijd 

tegen een kapitalisme dat geen rekening houdt met de natuur en met de werkomstandigheden 

van arbeiders is verzet tegen ecologisch neokolonialisme te onderscheiden. Ursula schrijft Julien 

dat ze beseft dat ze door de plantage te gaan besturen een ‘zachte kapitalist’ wordt, maar vraagt 

zich af of voor haar generatie wel meer haalbaar is dan zacht kapitalisme. De stap van hard naar 

zacht kapitalisme is volgens haar een verbetering, want het is een stap waarmee de volgende 

generatie weer verder kan.409  

 Uit mijn bovenstaande analyse blijkt dat Nobele wilden een aantal omkeringen bevat, 

namelijk de omkeringen van naastenliefde, kapitalisme en kolonialisme. De term ‘naastenliefde’ 

wordt omgekeerd door Julien, als hij de volgens hem te abstracte term ‘naastenliefde’ vervangt 

door de concrete term ‘nabuurschap’. De omkering van het kapitalisme houdt hiermee verband, 

want zoals hierboven besproken presenteert Julien het kapitalisme als de oorzaak van het einde 

van de nabuurschap tussen mensen en natuur. De belangrijkste omkering in de roman is de 

omkering het kolonialisme, die ook naar voren komt uit de titel Nobele wilden. Zoals Jos de Roo en 

Wim Rutgers al opmerkten, keert de roman de relatie tussen de gekoloniseerde en kolonisator om 

door te tonen dat de kolonisator zich zou moeten richten naar de gekoloniseerde. Zij stellen dat 

Arion door die omkering ook het thema van de ‘nobele wilde’ herinterpreteert. De ‘nobele wilde’ 

 
404 Ibidem, 17 en 19. 
405 Sylvain Ferez, Sébastien Ruffié en Gaël Villoing, ‘Training elites and structuring the medio-social sector in 
Guadeloupe (1967-1980). The role of the 1967 generation’, Social sciences 10 (2021). 
https://doi.org/10.3390/socsci10020060 
406 Arion, Nobele wilden, 51. 
407 Ibidem, 59-60. 
408 Ibidem, 125. 
409 Ibidem, 23 en 126-127. 
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wordt hier belichaamd door de Martinikaanse Julien die witte personages nieuwe inzichten 

geeft.410 Père Maure hoopt op een verbond tussen de ‘nobele wilden’ en de westerse jeugd. Dit 

verbond sluit aan bij de eerdergenoemde parallellen die de roman legt tussen de koloniën en het 

platteland van Frankrijk. 411 Père Maure stelt dat ‘nobele wilde’ Julien zorgt voor de verzoening van 

alle tegenstellingen. Juliens universele leer, die draait om het verschil tussen arm en rijk, heft oude 

tegenstellingen op tussen wit en zwart en tussen het westen en de derdewereldlanden.412   

  

 
410 De Roo, Antilliaans, 93-95; Rutgers, ‘Caliban’, 514-515, 517 en 519-520. 
411 Arion, Nobele wilden, 460; De Roo, Antilliaans, 95; Rutgers, ‘Caliban’, 517-518. 
412 Arion, Nobele wilden, 95, 205 en 459; Rutgers, ‘Caliban’, 518. 
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6 De laatste vrijheid (1995) 

De laatste vrijheid speelt zich af op het fictieve Caraïbische eiland Amber, dat een voormalige 

Engelse kolonie is. Er is op 9 augustus een kleine uitbarsting geweest van de vulkaan die vlak bij de 

hoofdstad Constance ligt. Daarna zijn de bewoners van Constance en omgeving geëvacueerd op 

aanraden van de Engelse vulkaanwachter Arnold Brouce. Inmiddels is dat bijna twee weken 

geleden en de catastrofale vulkaanuitbarsting die door Brouce is voorspeld, heeft nog altijd niet 

plaatsgevonden. Op 1 september zou in het Amberse onderwijs het Creools als voertaal worden 

ingevoerd, maar door de evacuatie dreigt dat niet door te gaan. Joan Mikolai, een Amerikaanse 

verslaggeefster met Litouwse wortels, komt naar Amber om een reportage te maken over de 

situatie. Daarvoor reist ze naar Constance, waar de Curaçaose Daryll Guenepou het pension 

Sunrise Inn runt en met zijn elfjarige tweeling woont. Daryll weigert Constance te verlaten en 

overtuigt Joan ervan dat de vulkaan geen gevaar vormt. Nadat hij in Joans reportage de inwoners 

van Constance en omgeving oproept om terug te keren, komen de inwoners massaal terug. Darylls 

ex-vrouw Aideline gaat daarna op weg naar Amber om haar kinderen in veiligheid te brengen, 

maar moet haar reis staken omdat er bij Constance een kleine vulkaanuitbarsting plaatsvindt 

waarbij zes mensen, waaronder Brouce, om het leven komen. De inwoners blijven echter in 

Constance en de invoering van het Creools kan doorgaan. 

 Dit hoofdstuk behandelt in de eerste paragraaf welke elementen van cosmopolitan 

bioregionalism zijn te herkennen in De laatste vrijheid. De tweede paragraaf behandelt welke 

elementen van modern ecologisch imperialisme zijn te herkennen in die roman. 

 

6.1 Elementen van cosmopolitan bioregionalism 

In De laatste vrijheid worden door de verschillende vertellers en focalisatoren verschillende 

perspectieven op de natuur uitgedragen. De roman bestaat uit vier delen, waarvan drie delen een 

auctoriale vertelinstantie hebben en een wisselende focalisatie. In het tweede deel is Joan Mikolai 

in een groot deel de ik-verteller. De visies waarin cosmopolitan bioregionalism is te herkennen 

worden vooral uitgedragen door Daryll en andere inwoners van Amber. 

 Het eerste voorbeeld van zo’n visie is de ecologische boodschap dat je voor je eten en 

drinken gebruik moet maken van wat de plaatselijke omgeving je biedt. Zoals besproken in 

hoofdstuk 2 is voedsel volgens Dana Mount en Susie O’Brien vaak een belangrijk thema in 
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postkoloniale literatuur en besteedt Ruth Blair daar in haar bioregionalistische analyse eveneens 

aandacht aan.413 Vanuit dat perspectief valt op dat in De laatste vrijheid het produceren, bereiden 

en consumeren van voedsel belangrijk zijn. Bij de voedselproductie wordt gebruik gemaakt van de 

omgeving, want de inwoners van Amber benutten zelfs de meest steile hellingen om groenten te 

planten.414 Er is cosmopolitan bioregionalism te herkennen in het gegeven dat meerdere Amberse 

personages eten en drinken wat van Amber zelf afkomstig is en dat zij dit ook aan toeristen 

serveren. De Amberse barvrouw Perlette bijvoorbeeld schenkt de Highland Jump cocktail met 

alleen ingrediënten van Amber.415 En in het pension dat wordt gerund door Daryll eten ze wat er 

op Amber te vinden is: “Puur natuur: vis, broodboomvruchten, die zomaar in het wild groeien en 

in ieders achtertuin, bananen.”416 Daryll vindt dan ook dat Amber alles heeft wat een mens nodig 

heeft: “Alle vruchten die ze nodig hadden. Alle vissen. Vlees.”417 Het gaat in de roman over 

Caraïbische maaltijden zoals braf, een Amberse vissoep die Joan samen met Daryll en zijn kinderen 

bereidt. Tijdens het samen koken begint ze zich steeds meer op haar plek te voelen.418 In zowel de 

productie als bereiding van voedsel op Amber is living-in-place van het bioregionalisme te 

herkennen, want de bevolking maakt gebruik van wat de specifieke plaats aanbiedt op een wijze 

die bewoning voor langere tijd mogelijk maakt.419 

 Een andere ecologische boodschap is dat de mensen de natuur moeten volgen in plaats 

van de wetenschap. De mens versus de natuur en de wetenschap versus de natuur zijn 

verhaalmotieven, want ze bepalen de handelingen van de diverse personages.420 Darylls visie is dat 

een wetenschap van de vulkaan onmogelijk is, omdat mensen niet in “de buik van de vulkaan” 

kunnen kijken. Door in Constance te blijven maakt Daryll volgens Ronald Severing gebruik van de 

‘laatste vrijheid’ om te leven zoals hij wil, zelfs als dat kan leiden tot de dood.421 Daryll roept de 

Amberse inwoners op om ook gebruik te maken van die ‘laatste vrijheid’ en de confrontatie met 

de dood aan te gaan. Daryll gelooft dat de kracht van de inwoners van Amber sterker is dan de 

 
413 Mount en O’Brien, ‘Postcolonialism’, 172-173. 
414 Frank Martinus Arion, De laatste vrijheid (Amsterdam 1995; herdruk Amsterdam 1996) 51. 
415 Ibidem, 44. 
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417 Ibidem, 72. 
418 Ibidem, 287-292. 
419 Berg en Dasmann, ‘Reinhabiting’, 40. 
420 Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 268-270. 
421 Severing, ‘Recurrent themes’, 292; Arion, De laatste vrijheid, 245 en 247-250. 
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natuurwetten van de wetenschap en dat zij gezamenlijk kunnen proberen een vulkaanuitbarsting 

te voorkomen.422 Joan wordt in de loop van het verhaal overtuigd door Darylls visie. Bij een bezoek 

aan de vulkaan bedenkt ze dat “onbevattelijke natuurmanifestaties” zoals vulkaanuitbarstingen 

een teken zijn dat de natuur niet voor mensen is bedoeld.423 Zij denkt daarover: “Voorlopig is de 

mens nog verre van bestuurder van de natuur, nog verre van God. Zeker niet als het om vulkanen 

gaat.”424 Uit dit citaat blijkt dat ze begint te geloven dat deskundigen niet kunnen voorspellen wat 

de natuur gaat doen en dat de natuur niet kan worden beheerst door de mensen. Er is 

bioregionalisme te herkennen in dat Daryll, Joan en de inwoners van Amber met de natuur 

samenleven en niet proberen die te beheersen.425 In de gedachte dat de mens de natuur niet kan 

onderwerpen, zijn bovendien de Adamische ideeën te herkennen.426 

De Adamische principes zijn ook in de rest van de roman te herkennen. Ze zijn onder meer 

te vinden in hoe Daryll naar Amber kijkt: “Na jaren van uitputtend veldwerk had hij het verloren 

paradijs uit de Genesis opgegraven.”427 Net als een archeoloog moest Daryll actief werk verrichten, 

voor hij een plek vond die geschikt was om een paradijs te worden. Uit het citaat blijkt zodoende 

de visie dat een paradijs niet is te vinden, maar moet worden gemaakt.428 In wezen volgt Arion 

deze opvatting zelf ook, want in plaats van in een bestaande plaats het paradijs te zoeken heeft hij 

zelf een paradijs gecreëerd met zijn voorstelling van het fictieve Amber. Dergelijke ideeën over het 

paradijs doen denken aan Walcotts tweede Eden, dat wordt gezocht op een wijze die uitgaat van 

de onmiddellijke leefomgeving en zich bewust is van eerdere ervaringen.429 Darylls ex-vrouw 

Aideline beschouwt de terugkeer van de inwoners van Constance als de thuiskomst van alle 

Caraïbische zwarte mensen die hebben rondgezworven en nu het paradijs hebben gecreëerd. 

 
422 Darylls idee over het voorkomen van een vulkaanuitbarsting is geïnspireerd door de obeah oftewel 
volksmagie. Hij gelooft dat de kracht van de natuur in de mensen zelf zit en dat de vulkaan en de mensen 
onderdeel zijn van dezelfde natuur. Daarom kunnen de Amberse inwoners volgens hem een tegenkracht 
vormen tegen de kracht van de vulkaan. Als de vulkaan toch uitbarst, sterven ze in ieder geval de dood 
waarvoor ze zelf hebben gekozen; Arion, De laatste vrijheid, 248-250 en 254. 
423 Ibidem, 84-85. 
424 Ibidem, 85. 
425 Ik beschouw Darylls houding, ondanks zijn ideeën over het voorkomen van een vulkaanuitbarsting, niet 
als een poging om de natuur te beheersen, maar om ermee samen te leven. Immers, hij accepteert een 
eventuele vulkaanuitbarsting en probeert deze alleen geestelijk te beïnvloeden; Ibidem, 249-250. 
426 Roos, ‘Rewriting Eden’, 231-232. 
427 Arion, De laatste vrijheid, 11. 
428 Ibidem, 305. 
429 Handley, ‘“The argument”’, 133-134; Roos, ‘Rewriting Eden’, 231-232. 
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Aideline wil met haar muziekstuk in navolging van Walcott hun uittocht beschrijven en jubelen om 

hun thuiskomst.430 Voor de Adamische principes is verder de tegenstelling tussen zonsondergang 

en zonsopkomst belangrijk. De Trinidadiaans-Britse schrijver V.S. Naipaul ging volgens Aideline 

met de Europeanen mee in hun trieste visie die in de tropen vooral de zonsondergang ziet. 

Daartegenover staan de boeken van Walcott die volgens Aideline vol zijn van de zonsopkomst, die 

heel vreugdevol is.431 In dit verband valt op dat Darylls pension Sunrise Inn heet. Volgens Doris 

Hambuch symboliseert de zonsondergang een afwezigheid van constructieve vooruitzichten, 

terwijl de zonsopkomst de mogelijkheid van een nieuwe start symboliseert. In de viering van het 

landschap in Walcotts teksten waarbij de symboliek van de zonsopgang en zonsondergang een rol 

speelt, ziet Hambuch een overeenkomst met de manier waarop in De laatste vrijheid de 

natuurlijke rijkdom wordt beschreven.432 

Daarnaast is in hoe personages met de natuur en de bevolking omgaan de creolité-

gedachte te herkennen. Wim Rutgers ziet de créolité-gedachte in hoe in De laatste vrijheid de 

multiculturele diversiteit van de Caraïbische mens wordt gevierd.433 Daryll en Aideline hebben in 

diverse Caraïbische landen gewoond en ze voelen zich verbonden met diverse Caraïbische 

bevolkingsgroepen, doordat ze allebei ouders hebben met meerdere nationaliteiten.434 Aideline 

schrijft een muziekstuk dat de eenheid van de bevolkingsgroepen symboliseert, die is als een 

boom met veel takken zoals in een gedicht van de Surinaamse dichter R. Dobru.435 Vanuit het 

perspectief van het bioregionalisme valt op dat Aideline beseft dat alle Caraïbische eilanden met 

elkaar zijn verbonden door het groen en dat het thema van haar muziekstuk daarom ‘groen’ moet 

zijn.436 Volgens Doris Hambuch wijst Ineke Phaf er terecht op dat het eiland Amber een voltooiing 

is van de opstanden op de Caraïben, zoals Trinta di mei op Curaçao. Aansluitend bij Glissants 

créolité-gedachte zijn alle culturele invloeden op Amber met elkaar in harmonie en is er een 

samenwerking tussen de Caraïbische landen.437 

 
430 Arion, De laatste vrijheid, 304-305. 
431 Ibidem, 274. 
432 Hambuch, ‘Walcott versus Naipal [sic]’, 93 en 97.  
433 Rutgers, Beneden en boven de wind, 359-360. 
434 Arion, De laatste vrijheid, 73, 96-101 en 108. 
435 Ibidem, 122-123. 
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De aandacht voor de leefomgeving komt verder naar voren door de uitgebreide 

beschrijvingen van de natuur en het taalgebruik daarbij met veel bijvoeglijk naamwoorden. In een 

beschrijving van wat Amber te bieden heeft, gaat het bijvoorbeeld over “prachtige duinen” en “de 

nooit aflatende, wellustig groene begroeiing”.438 Later ziet Joan van boven op de berg: “Overal 

groen, overal die eeuwig lange, hangende tuin. Overal hoogte. Overal diepte. Overal geur.”439 

Vanuit het perspectief van de in hoofdstuk 2.1.1 besproken bioregionalistische analyse van Ruth 

Blair valt op dat in dit citaat de beleving van de leefomgeving via de zintuigen een rol speelt.440 Dat 

geldt ook voor de rest van de roman. Joan denkt over haar journalistieke verplichting de omgeving 

weer te geven: 

 

Het lijkt erop dat het allemaal om het zien gaat. Maar het gaat eigenlijk om het 

voelen. Het voelen door het te zien voor mijn part, maar in de eerste plaats om het 

voelen. Uit de beelden van honderdduizend stervende Rwandezen kan minder 

worden opgemaakt dan uit een enkele regel die de stank weergeeft van al die 

lijken.441 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat reuk een van de zintuigen is waardoor het beter mogelijk is de 

omgeving en situatie te voelen. In de roman is vooral de geur van rotte eieren die sinds de 

uitbarsting van 9 augustus van de vulkaan komt belangrijk. In het bijzonder die geur zorgde ervoor 

dat de autoriteiten Brouce geloofden toen hij zei dat er een catastrofale uitbarsting aankwam.442 

Het gaat over de geur van water als de auctoriale vertelinstantie vertelt dat volgens sommige 

mensen water smaakloos en vooral reukloos is, maar dat een groot aantal dieren water lijkt te 

kunnen ruiken. Dat geldt eveneens voor de geëvacueerden uit Constance: “Je zou kunnen zeggen, 

dat de talrijke wateren van Constance voor de mensen in de opvangkampen ineens weer 

begonnen te geuren na de woorden van Daryll.”443 Uit dit citaat blijkt dat de geëvacueerden door 

Darylls oproep weer de verbinding met hun leefomgeving voelen. Naast ruiken speelt voelen een 

 
438 Arion, De laatste vrijheid, 11-12. 
439 Ibidem, 85. 
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441 Arion, De laatste vrijheid, 71; originele cursivering. 
442 Ibidem, 13-14 en 53. 
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rol in De laatste vrijheid, in de zin van het aanvoelen van de omgeving en van het daadwerkelijk 

aanraken van de omgeving. Joan voelt bijvoorbeeld de neiging zich in het groen van de helling te 

slingeren en naar beneden te rollen.444 En bij de latere vulkaanuitbarsting is het in de buurt van de 

krater onhoudbaar heet en voelen meerdere personages pijn als ze worden geraakt door 

stenen.445 Daarnaast gaat het in de roman over horen, bijvoorbeeld als de vogels een bepaald 

gebied domineren met hun geluiden.446 Een ander voorbeeld is dat Joan de stilte van de bananen- 

en kokosbomen ziet als “een stilte van levende wezens”, die ze veel prettiger vindt dan de doodse 

stilte in het uitgestorven Constance.447 Ook het zien is belangrijk en daarbij gaat het vooral om de 

kleuren. Zo wordt vaak benoemd hoe groen de omgeving in Amber is: “En groen. Je ogen werden 

er blind van.”448 Tot slot gaat het ook over proeven en dan in het bijzonder het proeven van 

maaltijden. Hierboven is al besproken welke rol eten en maaltijden in De laatste vrijheid spelen. 

 Bij de representatie van de natuur zijn er bovendien veel vergelijkingen en personificaties. 

De vulkaan wordt op meerdere manieren vergeleken met mensen, dieren en planten. Zo wordt de 

uitbarstingscyclus van de vulkaan vergeleken met een menstruatiecyclus en beweert Daryll dat de 

vulkaan net als een mens even stoom uit moest blazen.449 Verder worden bij de vulkaanuitbarsting 

stenen schuin weggeblazen “als uit de neusgaten van een dinosaurus”.450 Ook elders wordt een 

verband gelegd tussen vulkanen en dinosaurussen: “Zoals er aardige skeletten bestaan van 

voorwereldlijke reuzendieren als brontosaurussen en dinosaurussen, zo zijn ‘uitgestorven 

vulkanen’ aardige, soms ‘kale’ skeletten van voorwereldlijke catastrofen.”451 In deze twee citaten 

wordt de nadruk gelegd op de ouderdom van vulkanen, die er al veel langer zijn dan mensen en 

dus onmogelijk door hen kunnen worden beheerst. Daarnaast zijn er ook vergelijkingen bij de 

beschrijvingen van onder andere watervallen, die Joan ziet als “een brede, lange, witte rok”.452 

Andersom worden mensen ook met de natuur en dieren vergeleken. Zo stelt Joan dat mensen net 

zijn als dieren, omdat ze weten wanneer ze moeten weggaan en wanneer ze kunnen blijven. Net 
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zoals dieren voelen ze het als er gevaar is.453 Verder denkt Joan dat Darylls kinderen zijn “als snelle 

slangen”, omdat ze zich snel en gemakkelijk voortbewegen over de vulkaanhelling en ziet ze Daryll 

“als een donkere reuzenbok”, omdat hij een forse zwarte man is die springt van rotsblok naar 

rotsblok.454  

In De laatste vrijheid zijn tot slot nog een aantal voorbeelden te vinden waarin 

cosmopolitan bioregionalism is te herkennen. Ten eerste is er Darylls project bij ‘De Tuin’, wat het 

hoogplateau is waar Daryll met toeristen vandaan vertrekt om paardenritten te maken naar de 

waterval om vandaar te voet verder te gaan naar de vulkaan.455 Op het hoogplateau heeft Daryll 

een bloementuin met een dripsysteem aangelegd waarbij rivierwater door de tuin stroomt in 

kanalen en slangen. Hij wil er alle planten van het Caraïbisch gebied bijeenbrengen: “Ik wil 

aantonen, dat als je creatief bent, je eigenlijk geen geld nodig hebt.”456 Hij houdt rekening met de 

natuur, want het dripsysteem is een zuinig systeem. Zijn interesse beperkt zich niet tot Amber, 

want hij brengt planten uit de hele Caraïbische bioregio samen en laat die vervolgens zien aan 

toeristen van de hele wereld. 

Ten tweede is er een strategie waarvan vulkaanwachter Brouce denkt, dat deze voor hem 

een betere manier was geweest om een vast contract te krijgen op Amber. Hij bedenkt dat hij de 

regering had kunnen overtuigen de hete bronnen van de vulkaan te gebruiken om een eigen 

schone energievoorziening te creëren. Later zegt hij tegen Joan dat er een plan is om te 

onderzoeken of de stoom van de vulkaan kan worden omgezet in elektrische energie.457 Het 

probleem is wel, dat van tevoren niet bekend is of een vulkaan een dergelijke onderneming 

rendabel kan maken.458 Dit plan lijkt een voorbeeld van gebruikmaken van de natuur op een 

duurzame manier, maar het is de vraag of de boringen niet voor seismische activiteit zouden 

zorgen en in hoeverre inwoners van de Caraïben zouden mogen profiteren van de schone 

energievoorziening. 

 Ten derde is er het verhaal over Jan Carew uit Guyana die rondreist met een nieuwe 

boonsoort, de Winged Bean, die in Guyana is ontwikkeld om in te zetten tegen honger in gebieden 
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waar mensen een proteïnetekort hebben. Hij demonstreert daarbij ook het planten van de 

bonen.459 Vanuit het perspectief van cosmopolitan bioregionalism valt op dat Carew het product 

dat is ontwikkeld in Guyana, deelt met andere arme landen door rond te reizen en erover te 

vertellen. Het verhaal over Carew kan worden beschouwd als een mise-en-abyme van het grotere 

verhaal over de relatie tussen mens en natuur. De Guyanese Jan Carew wil net als de Amberse 

inwoner Daryll de kracht van de natuur tonen aan andere mensen. Die kracht van de natuur blijkt 

in het grotere verhaal uit de kracht van de oeroude vulkaan.  

  

6.2 Elementen van modern ecologisch imperialisme 

De werking van verzet tegen ecologisch imperialisme in de koloniale tijd wordt kort beschreven 

aan het begin van De laatste vrijheid. In de Hooglanden van Amber waren er vanaf de negentiende 

eeuw voorstanders van onafhankelijkheid en aan het begin van de twintigste eeuw vonden 

vakbondsleiders van Jamaica daar een gehoor toen ze zich uitspraken tegen de slechte 

werkomstandigheden van de suikerrietwerkers in het hele Caraïbische gebied. Het was opvallend 

dat ze juist daar een welwillend gehoor vonden, want suikerriet werd op Amber vooral verbouwd 

in de Laaglanden van Amber.460 De slechte werkomstandigheden zijn een voorbeeld van 

environmental racism, wat een vorm is van ecologisch imperialisme. Environmental racism in de 

neokoloniale tijd is te herkennen in de slechte werkomstandigheden die de inwoners van Sint 

Maarten en de immigranten in de Verenigde Staten hebben volgens Aideline.461 Aideline denkt dat 

de American Dream een verzinsel is dat door het massatoerisme ook is geïntroduceerd op Sint 

Maarten. Het idee van de American Dream houdt de lonen laag en zorgt ervoor dat mensen soms 

wel vier banen hebben om rond te komen, zoals haar tante op Sint Maarten: “Het zou als slavernij 

aangemerkt moeten worden.”462 

 De werking van verzet tegen modern ecologisch imperialisme wordt duidelijk beschreven 

in het verhaal van Amadou. Amadou is een Toeareg waar Joan zeven jaar geleden een relatie mee 
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had. De Toearegs zijn een nomadenvolk en onderdeel van de grote Berberstam.463 Amadou kwam 

ertegen in verzet dat de Fransen al het uranium in het Aïr-massief in Niger wilden wegvoeren voor 

heel weinig geld, nadat ze zijn volk hadden gereduceerd tot een klein en arm overblijfsel.464 Hij 

werkte korte tijd als personeelsdirecteur in de uraniumwinning van de Fransen, maar bereidde 

ondertussen een opstand voor: “Hij nam zijn speer en zijn kameel, riep de rest van zijn volk bij 

elkaar en ging ertegenaan. Niet alleen tegen de Fransen, maar tegen heel Europa, tegen de 

Belgen, de Amerikanen en ook tegen de Russen.”465 Amadou probeerde de Amerikanen, Fransen 

en Russen tegen elkaar uit te spelen om te zorgen dat de Toearegs de macht zouden krijgen in het 

Aïr-massief, maar zijn plan mislukte. De Franse veiligheidsdienst beschuldigde zowel Amadou als 

Joan van spionage en Amadou werd aangeklaagd voor ondermijnende activiteiten. Daarna kwam 

Amadou om het leven door een autobom waarvan Joan denkt dat die afkomstig is van de 

Fransen.466 Het verhaal van Amadou en de Toearegs is vermoedelijk gebaseerd op de 

Toearegopstand in Niger van 1991 tot 1997.467 De aanleiding voor de opstand was de kwetsbare 

positie van de Toearegs die was verergerd door droogte en hongersnood in de voorgaande 

decennia. Ondanks de enorme uranium- en oliereserves was Noord-Niger een van de armste 

regio’s ter wereld. De Fransen hebben in werkelijkheid ook grote belangen bij de uraniumwinning 

in Niger.468 In het verhaal van Amadou en de Toearegs is het environmentalism of the poor te 

herkennen dat bij slow violence hoort, want het gaat om inwoners van de Global South die in 
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verzet komen tegen het weghalen van grondstoffen uit hun land.469 Bij slow violence speelt de 

strijd om grondstoffen vaak een grote rol. De strijd van de Toearegs in De laatste vrijheid is een 

voorbeeld van de inheemse grondstofopstanden die Rob Nixon beschrijft.470  

Vanuit het perspectief van modern ecologisch imperialisme is de aanleiding waarvoor 

Brouce oorspronkelijk naar Amber is gekomen opvallend. Hij kwam namelijk naar Amber voor olie-

exploratie voor het oliebedrijf van de regering van Trinidad en Tobago. Hij vond echter geen 

olie.471 Joan confronteert Brouce met geruchten over de boringen: “Ik hoor fluisteren, dat uw 

activiteiten de vulkaan als het ware weer wakker hebben gemaakt.”472 Brouce vindt het idee dat 

de boringen de vulkaan hebben geactiveerd belachelijk en onzin, want de boringen waren 

voornamelijk op zee.473 Olieboringen worden overigens echt gezien als mogelijke oorzaak voor 

vulkaanuitbarstingen.474 Het is echter onduidelijk of er in De laatste vrijheid daadwerkelijk een 

oorzakelijk verband is tussen de boringen en de toegenomen seismische activiteit van de tot voor 

kort slapende vulkaan. Het geld dat olie oplevert is trouwens ook belangrijk voor de vrienden en 

kennissen van Brouce, want na de Golfoorlog keren ze terug naar Koeweit “om de beschadigde 

bronnen van Koeweit te herstellen en hun zakcenten aan te vullen”.475 De westerse vrienden van 

Brouce denken alleen aan hun inkomsten en niet aan de enorme schade die de branden in de 

oliebronnen tijdens de Golfoorlog hebben toegebracht aan de natuur.  

 Olie speelt daarnaast een rol in wat Daryll vertelt over de olieraffinaderij op Curaçao. Hij 

stelt dat Curaçao weliswaar de beste infrastructuur heeft van het gebied, maar dat de vervuiling 

van de bodem en lucht erg groot zijn. Bovendien is het grondwater door de raffinaderij erg gezakt 

en zijn er daardoor bijna geen landbouw, tuinbouw en bloementeelt meer. Alles wordt 

geïmporteerd. Daryll concludeert dat industrie niet altijd vooruitgang betekent.476 In zijn 

omschrijving van de gevolgen van de olieraffinaderij voor de natuur is ecologisch neokolonialisme 

te herkennen. Bovendien is het een voorbeeld van slow violence, want de olieraffinaderij heeft 
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volgens Daryll gezorgd voor een geleidelijke vervuiling van de natuur en dat heeft negatieve 

gevolgen voor de bevolking van het land.477 De bevolking kan immers niet meer het land bewerken 

en moet veel geld betalen voor geïmporteerde goederen. Het verhaal over de olieraffinaderij op 

Curaçao is net als het verhaal van de Toearegs te koppelen aan de historische werkelijkheid. Dat 

wijst erop dat ook gebeurtenissen op het fictieve Amber wel degelijk raakvlakken hebben met 

werkelijke gebeurtenissen. Dat Arion ondanks zijn geëngageerdheid heeft gekozen zijn roman te 

laten spelen op een fictieve plaats, kan worden verklaard uit de bovengenoemde wens om zelf een 

paradijs te creëren. 

Vanuit het perspectief van het ecologisch neokolonialisme valt verder het motto van de 

roman op, dat afkomstig is van theoloog en filosoof Ivan Illich. Daarin staat dat “deskundigen (…) 

een overheersende invloed hebben gekregen op ons maatschappelijk streven en gedrag” en dat 

mensen daardoor “vrijwel passieve cliënten” zijn geworden.478 In het motto is de ecologische 

boodschap van de roman te herkennen dat deskundigen steeds meer invloed krijgen op gedrag en 

dat bevolking door die deskundigen steeds meer afhankelijk wordt gemaakt van hun visies. Wim 

Rutgers stelt hierover dat de roman een aanklacht is tegen het belang dat in het Caraïbisch gebied 

meestal wordt gehecht aan de meningen van buitenlandse deskundigen.479 Het gaat in de roman 

vooral om westerse deskundigen die hun wil opleggen aan voormalige koloniën en zo bij de 

Caraïbische bevolking het gevoel creëren dat er sprake is van neokolonialisme. De rol van 

deskundigen is een verhaalmotief in de roman.480 Zoals hierboven is besproken, worden in de 

roman verschillende perspectieven op de natuur uitgedragen. De westerse deskundigen dragen de 

visies uit waarin ecologisch neokolonialisme is te herkennen. De deskundige die een bepalende rol 

speelt is de Engelse vulkaanwachter Arnold Brouce. Zijn aanstelling als vulkaanwachter op Amber 

 
477 Nixon, Slow violence, 2 en 4. 
478 Het volledige motto is: “Men is zich in toenemende mate bewust van het feit, dat de deskundigen in de 
afgelopen twintig jaar een overheersende invloed hebben gekregen op ons maatschappelijk streven en 
gedrag, door zich hecht te organiseren en te institutionaliseren. In dezelfde tijd zijn we vrijwel passieve 
cliënten geworden: afhankelijk, zoet gehouden en opgejaagd, financieel afgezet en geestelijk en lichamelijk 
geteisterd door personen van wie het bestaansrecht ligt in het helpen van anderen.”; Arion, De laatste 
vrijheid, 5. De brontekst en de vertaler worden niet vermeld. Voor zover na te gaan is de brontekst: Ivan 
Illich e.a., Disabling professions (Londen 1977) 9. 
479 Wim Rutgers, ‘1995. De Cariben als ankerplaats. Een anti-migratieroman. Frank Martinus Arion’ in: Idem, 
De brug van Paramaribo naar Willemstad. Nederlands-Caribische en Caribisch-Nederlandse literatuur 1945-
2005 (e-boekuitgave DBNL; Willemstad 2007). 
480 Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek, 268-270. 
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kan als ecologisch neokolonialisme worden gezien. De oppositiekrant van Amber vindt het 

oneerlijk dat de Engelse Brouce een “prachtige baan” krijgt aangeboden, terwijl mensen uit het 

Caraïbisch gebied die in Engeland verblijven slechte woonomstandigheden hebben en een slechte 

behandeling en “lage banen” krijgen. De journalisten van de krant hebben het gevoel dat Brouce 

de Engelse overheersing over wil doen.481 Hier hebben ze geen ongelijk in, want uit de 

hoofdstukken waarin Brouce focaliseert, blijkt dat hij Amber ziet als zijn eiland, omdat één van zijn 

voorouders een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens een van de gevechten van de Europese 

mogendheden om Amber: “Brouce had daarom het gevoel dat hij, door op Amber te blijven, zich 

als het ware opnieuw in de geschiedenis van zíjn eiland integreerde; als het ware bezit nam van 

een verwaarloosde erfenis.”482 Er is hier zodoende sprake van een nakomeling van de voormalige 

overheersers die zich het eiland toe-eigent en grote invloed heeft met zijn adviezen. 

Het begint ermee dat hij een groot congres houdt over zijn theorie dat er zo’n drieduizend 

jaar geleden een vulkaanuitbarsting heeft plaatsgevonden op Amber die een brand veroorzaakte 

op een plateau dat nu bekend staat als “het verkoolde bos”.483 Een Surinaamse geoloog meent dat 

het waarschijnlijker is dat de houtkoolresten afkomstig zijn van slash-and-burn: daarbij wordt 

steeds een nieuw stuk platgebrand voor landbouw. De Trinidadiaanse bibliothecaresse waaraan hij 

zijn opvatting vertelt, beseft dat de geoloog zijn visie niet naar voren durft te brengen, omdat 

normaal gesproken visies over het Caraïbisch gebied alleen komen van witte deskundigen. 

Uiteindelijk geeft hij toch zijn standpunt tijdens de slotzitting van het congres, maar onder grote 

bijval weet Brouce dit standpunt met één ongefundeerde bewering te ontkrachten en terzijde te 

schuiven.484 Door dit verhaal wordt de boodschap over de invloed van westerse deskundigen 

bevestigd. 

 De invloed van deskundige Brouce wordt nog groter als hij daarna overtuigd raakt dat er 

binnenkort een catastrofale vulkaanuitbarsting zal komen. Op zijn advies laat de premier alle 

bewoners van Constance en omgeving evacueren. Zij worden allemaal opgevangen in en rondom 

Richelieu, de lagergelegen handelsstad vlak bij een internationaal vliegveld.485 Met zijn adviezen 

brengt Brouce schade toe aan Amber, doordat het toerisme na zijn evacuatieadvies uitblijft en 

 
481 Arion, De laatste vrijheid, 21. 
482 Ibidem, 17. 
483 Ibidem, 24-27. 
484 Ibidem, 29-31. 
485 Ibidem, 14-15, 39 en 241-243. 
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bewoners zolang ze in Richelieu verblijven niet in de omgeving van Constance voor hun dieren 

kunnen zorgen, het land kunnen bewerken of kunnen vissen.486 De inwoners van Amber zien de 

schade die de evacuatie veroorzaakt. Eén van de inwoners zegt hierover: “Dit land is een paradijs, 

dat ze op onverantwoordelijke wijze kapot willen maken.”487 In de manier waarop westerse 

deskundigen met hun adviezen over natuurrampen het leven bepalen van vijftigduizend mensen, 

is modern ecologisch imperialisme te herkennen. De geëvacueerden mogen immers niet zelf 

bepalen of ze blijven en alleen de mening van westerse deskundigen over de natuur wordt 

vertrouwd. Bovendien zijn de leefomstandigheden in de opvangkampen volgens Daryll slecht en 

lopen veel mensen het risico straks geen werk meer te hebben.488 Mensen die door Joan worden 

geïnterviewd, zeggen dat ze zich net zo voelen als Cubaanse vluchtelingen die werden 

vastgehouden op Guantánamo Bay.489 Bovendien geloven veel bewoners van Amber dat de 

evacuatie het politieke doel heeft om Constance de positie van hoofdstad af te nemen en de 

belangrijkste stad te maken van Richelieu. Bernard Cheri, de minister van Onderwijs, denkt dat het 

een samenzwering is tegen Constance en tegen de invoering van het Creools in het onderwijs.490  

Vanuit het perspectief van ecologisch neokolonialisme valt hierbij bovendien op dat 

evacuatie mogelijk niet de enige oplossing is, want volgens deskundige Van der Valck zou er wel 

degelijk wat te doen zijn aan de vulkaanuitbarstingen. Brouce vertelt dat de uitbarsting van een 

vulkaan bij Washington D.C. zorgde voor “een onmetelijke vernieling van de natuur”. Zo’n tien 

miljoen bomen werden vernietigd.491 Deskundige Van der Valck vertelt dat een uitbarsting op 

Amber waarbij mensen op tijd weg zouden kunnen komen nog steeds een ramp zou zijn voor het 

milieu en de landbouw. Hij stelt dat ze door investeringen de typen van explosies zouden kunnen 

wijzigen en de uitbarstingen naar elders zouden kunnen leiden. Aangezien die investeringen niet 

worden gedaan, is de evacuatie van de bevolking de enige oplossing.492 De premier zegt hierover: 

“In feite (…) is tijdige evacuatie het enige efficiënte middel dat tegen een dergelijke natuurramp 

aangewend kan worden. Wij hebben dus onze plicht gedaan.”493 Hierin is modern ecologisch 

 
486 Ibidem, 12, 49 en 58. 
487 Ibidem, 171. 
488 Ibidem, 60. 
489 Ibidem, 236. 
490 Ibidem, 16, 49-50 en 237. 
491 Ibidem, 243. 
492 Ibidem, 241. 
493 Ibidem, 237. 
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imperialisme te zien, want er wordt geen geld geïnvesteerd om natuurrampen te voorkomen of 

minstens de effecten ervan te verminderen en dat gaat ten koste van de natuur en de mensen.  

Twee weken na de uitbarsting van 9 augustus begint iedereen ongeduldig te worden en 

wil de premier dat Brouce met een team deskundigen naar de vulkaan gaat. Hij wil dat de 

deskundigen zeggen dat de autoriteiten gelijk hadden met het verordenen van de evacuatie en 

zegt tegen Brouce: “Je moet dus, bij wijze van spreken, de uitbarsting produceren die je hebt 

aangekondigd.”494 Brouce en zijn team deskundigen moeten bepalen of het nodig is Constance en 

de omgeving voorgoed te verlaten.495 Bij het bezoek van de wetenschappelijke deskundigen aan 

de vulkaan komen een aantal deskundigen, waaronder Brouce, om het leven bij een kleine 

vulkaanuitbarsting. Daryll overleeft de uitbarsting wel, omdat hij de vulkaan zo goed kent dat hij 

weet waar hij moet schuilen. De dood van Brouce is zodoende de overwinning van Darylls visie 

over de natuur op wetenschappers die denken dat ze die natuur beter kennen dan de Amberse 

bevolking zelf. Bovendien zijn ondertussen alle geëvacueerden tegen de adviezen in teruggekeerd 

en zo wordt het paradijs gered. 

  

 

 

  

 
494 Ibidem, 220. 
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7 Wisselwerking tussen de concepten 

 

De cosmopolitan bioregionalist sensibility en de ecologisch neokolonialistische houding zijn allebei 

manieren van omgaan met de natuur. Volgens Byron Caminero-Santangelo is het zinvoller om ze 

niet te zien als tegenpolen, maar te kijken hoe ze in postkoloniale romans naast elkaar kunnen 

bestaan.496 In navolging van Caminero-Santangelo analyseer ik daarom de wisselwerking tussen 

cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme in vier romans van Frank 

Martinus Arion. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk behandel ik die wisselwerking aan de 

hand van de begrippen resistance en renewal en in de tweede paragraaf aan de hand van de 

focalisatie. In de derde paragraaf vergelijk ik Arions romans met elkaar wat betreft de omgang met 

de natuur en bespreek ik of er een ontwikkeling is te zien.  

 

7.1 Resistance en renewal 

Resistance en renewal zijn, zoals besproken in hoofdstuk 2.1.1, de twee strategieën die Jim Dodge 

onderscheidt binnen de bioregionalistische praktijk.497 Hoewel deze strategieën aansluiten bij het 

bioregionalisme, is juist in de combinatie van deze strategieën de wisselwerking te zien tussen 

cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme in Arions romans. Daarom 

bespreek ik in deze paragraaf waar deze strategieën zijn te herkennen in zijn romans. 

Om te beginnen is de strategie van renewal te herkennen in hoe personages in Dubbelspel, 

Afscheid van de koningin en Nobele wilden proberen het contact van de bevolking met het land te 

herstellen. Volgens Tom Lynch, Cheryll Glotfelty en Karla Armbruster is de renewal-strategie te 

verbinden aan het vernieuwen van een sense of place bij inwoners van een bioregio.498 Verder 

omschrijft Ursula K. Heise hoe een sense of place vaak wordt gezien als manier om vervreemding 

tegen te gaan.499 De vervreemding van de Curaçaose bevolking in Dubbelspel en de Martinikaanse 

bevolking in Nobele wilden doet sterk denken aan de situatie op Martinique die Édouard Glissant 

beschrijft in zijn romans en die Timothy Clark analyseert vanuit bioregionalistisch perspectief. 

Glissant laat volgens Clark zien hoe de desoriëntatie en vervreemding van de bevolking de 

 
496 Caminero-Santangelo, ‘In place’, 296-304. 
497 Dodge, ‘Living by life’, 10-12. 
498 Lynch, Glotfelty en Armbruster, ‘Introduction’, 12-13. 
499 Heise, Sense of place, 21 en 28-29. 
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realisering van een bioregionalistisch ideaal op de Caraïben zou uitdoven.500 In Arions romans is de 

realisering van bioregionalistische idealen echter niet onmogelijk en dat komt mede doordat 

personages de vervreemding van de bevolking proberen te bestrijden. In Dubbelspel gaan Janchi 

en Solema de vervreemding tegen door te proberen de Curaçaoënaars weer contact te laten 

krijgen met hun land en zo hun sense of place te vernieuwen. In Janchi’s initiatief om een 

meubelfabriek te beginnen met wabihout van Curaçao is renewal te herkennen, want hij gaat 

nieuwe bomen planten voor de bomen die hij kapt. Daniel Arbino stelt dat Janchi’s initiatief een 

verbondenheid met Curaçao laat zien die de Afro-Curaçaoënaar onderscheidt van de Nederlandse 

kolonisator.501 Die Nederlandse kolonisator heeft er volgens Janchi voor gezorgd dat de 

Curaçaoënaars het beeld hebben dat Curaçao een droog en dor land is. Solema en Janchi willen dit 

beeld veranderen en de bevolking aanmoedigen zelf voedsel te produceren, zodat er meer 

landbouw komt.502 Dit doet denken aan Afscheid van de koningin waarin de FAO, de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, pogingen doet om in Songo en in Ghana landbouw 

aan te moedigen, zodat iedereen genoeg verbouwt om in de eigen behoeften te voorzien.503 In de 

projecten van de FAO is cosmopolitan bioregionalism en renewal te herkennen, omdat deze 

projecten in meerdere landen worden uitgevoerd en tot doel hebben om gebruik te maken van 

wat het land biedt. Hoewel in Afscheid van de koningin niet wordt gesproken over vervreemding, 

gaat het wel over de enorme trek van het platteland naar de stad en kunnen de FAO-projecten 

ervoor zorgen dat de bevolking weer contact krijgt met het land. De vervreemding die Glissant 

beschrijft, komt duidelijker naar voren in Nobele wilden en daar gaat het net als in Glissants 

romans om de vervreemding op Martinique. Ursula schrijft hierover aan Julien: 

 

Ongelooflijk dat mensen door onderdrukking zo van zichzelf vervreemden, dat ze op den 

duur alleen maar op hun overheerser willen lijken. (..) Even triest als die Martiniquanen 

die zich pas optimaal bevrijd achten als ze honderd percent geassimileerd zijn aan de 

Fransman en dus foutloos Frans spreken en zo.504 

 

 
500 Clark, The Cambridge introduction, 134-135.  
501 Arbino, Orphans, 23.  
502 Arion, Dubbelspel, 56-57, 61-62 en 203-204. 
503 Arion, Afscheid, 274-275. 
504 Arion, Nobele wilden, 42. 
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Uit bovenstaand citaat blijkt dat de Martinikanen volgens Ursula zo zijn vervreemd van hun land, 

dat ze zoveel mogelijk willen lijken op hun voormalige kolonisator. Zoals in hoofdstuk 5.1 is 

besproken, schrijft ook Mabille over deze vervreemding en probeert zij die met haar 

onafhankelijkheidsbeweging tegen te gaan door invloeden van andere Caraïbische landen 

Martinique binnen te halen. Ondertussen probeert ze de natuur van Martinique beter te leren 

kennen.505 In Mabilles initiatief is zodoende zowel resistance te herkennen in de vorm van verzet 

tegen invloed van de voormalige kolonisator als renewal in de vorm van het hernieuwen van de 

sense of place met het eigen land.  

Verder is resistance te herkennen in de strijd tegen het kapitalisme in Dubbelspel, Afscheid 

van de koningin en Nobele wilden. In Dubbelspel gaat het over Trinta di Mei, de opstand in 1969, 

waarbij de bevolking protesteerde tegen de slechte werkomstandigheden bij Shell en de ongelijke 

behandeling. De hoofdpersonages in Dubbelspel zien de olieraffinaderij Shell als een 

vertegenwoordiger van het in hun ogen slechte kapitalisme. Als alternatief voor het kapitalisme 

zien ze het socialisme en daarom gaan Solema en Janchi een politieke partij op coöperatief-

socialistische grondslag oprichten. In Afscheid van de koningin komt de strijd tegen het kapitalisme 

naar voren in de strijd van Bakari en zijn rebellen in het fictieve Afrikaanse land Songo. Het 

socialisme van Bakari is volgens de hoofdpersonages veel beter voor het land. In Nobele wilden 

doen Julien, Ursula en Mabille mee aan de studentenopstand van 1968 in Parijs, die voor hen een 

strijd is tegen het kapitalisme. Vanuit het perspectief van cosmopolitan bioregionalism valt op dat 

ze volgens Julien de strijd van 1968 weliswaar hebben verloren, maar dat er binnen elke generatie 

doorzetters zijn die “steeds verder buiten hun gezin, wijk, streek, natie, kunnen kijken”.506 In dit 

verband bespreekt hij zijn bananentheorie en hoe we een voorbeeld kunnen nemen aan bananen 

en aan vruchten in het algemeen. Later in de roman verbindt hij aan zijn bananentheorie zijn 

ideeën van nabuurschap met de natuur.507 Er is renewal te herkennen in dat Julien ervoor pleit om 

verder te kijken dan de eigen natie en om in nabuurschap te leven met de natuur. Ook in Ursula’s 

plannen met de geërfde bananenplantage op Martinique is renewal te herkennen. Ursula gaat 

naar Martinique om daar de bananenplantage te gaan leiden op een nieuwe wijze, namelijk met 

arbeidersparticipatie en zelfbestuur door arbeiders. Vanuit het perspectief van cosmopolitan 

 
505 Ibidem, 85 en 87. 
506 Ibidem, 60. 
507 Ibidem, 61-63 en 333-334. 
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bioregionalism valt op dat ze hier internationale ideeën van hun eerdere strijd tegen het 

kapitalisme gaat gebruiken.508  

 Daarnaast valt vanuit het perspectief van resistance op dat environmentalism of the poor is 

te herkennen in Afscheid van de koningin en De laatste vrijheid. Hierboven is al genoemd dat in 

Afscheid van de koningin Bakari de macht probeert te grijpen in Songo. Hij doet dit onder meer 

door met zijn rebellen de houtkapperijen te saboteren.509 Zoals besproken in hoofdstuk 4.2 is in de 

strijd van Bakari en zijn rebellen het environmentalism of the poor te herkennen waarbij arme 

gemeenschappen in actie komen tegen vormen van slow violence.510 Zoals behandeld in hoofdstuk 

6.2 is in de strijd van Amadou en de Toearegs in De laatste vrijheid eveneens environmentalism of 

the poor te herkennen. Daarnaast is in Amadous strijd en in Bakari’s strijd de strategie van 

resistance te herkennen. Zowel de strijd van Bakari’s rebellen als die van de Toearegs is namelijk 

een voorbeeld van de inheemse grondstofopstanden waarover Rob Nixon schrijft.511 Amadou 

verzet zich tegen de uraniumwinning door de Fransen en wil dat de Toearegs de macht krijgen in 

het Aïr-massief, zodat ze over het uranium kunnen beschikken.512 Bakari verzet zich ertegen dat de 

houtkapmaatschappijen voornamelijk in westerse handen zijn. Hij wil de bedrijven zoveel mogelijk 

Songolees eigendom maken en de werknemers beter betalen.513 Zijn strijd wordt gesteund door 

mevrouw Prior die een moordaanslag op de Songolese president pleegt. Resistance en de steun 

van Bakari’s strijd zijn bij mevrouw Prior bovendien te herkennen in haar protest tegen de lage 

lonen die de bevolking krijgt in de houtkap en in de hogere lonen die ze betaalt aan de 

werknemers van haar orchideeënbedrijf. 

In Afscheid van de koningin en De laatste vrijheid is een contrast te zien tussen 

verschillende vormen van resistance of activisme. Hierboven is het activistische verzet van 

Amadou, Bakari en mevrouw Prior besproken. Daar staat een meer passieve vorm van verzet 

tegenover. Zoals in hoofdstuk 4.2 besproken is dat passieve verzet in Afscheid van de koningin te 

vinden bij politiek journalist Sesa. Resistance is te herkennen in hoe hij met kritische artikelen 

probeert de waarheid naar buiten te brengen over de houtkap in Songo. Het verzet van Sesa is 

 
508 Ibidem, 119 en 125-126. 
509 Arion, Afscheid, 186 en 341. 
510 Nixon, Slow violence, 17 en 128. 
511 Ibidem, 17. 
512 Arion, De laatste vrijheid, 209 en 215.  
513 Arion, Afscheid, 278.  
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zodoende te zien als zowel een verzet tegen de vernietiging van de natuur als een verzet tegen 

modern ecologisch imperialisme door westerse investeerders. In De laatste vrijheid is het passieve 

verzet te vinden bij Daryll en Joan. Daryll, een Curaçaose inwoner van het fictieve eiland Amber, 

stelt dat hij nooit heeft gevochten voor onafhankelijkheid, maar heeft gezocht naar een plek die al 

onafhankelijk is.514 Er is renewal te herkennen in hoe hij een bloementuin met een ‘dripsysteem’ 

aanlegt waar hij alle bloemen en planten van het Caraïbisch gebied wil samenbrengen. In de 

duurzame manier waarop hij omgaat met de natuur is een reactie te zien op modern ecologisch 

imperialisme, want hij wil met zijn tuin aantonen dat creativiteit veel meer oplevert dan de olie-

industrie.515 Vanuit het perspectief van resistance valt op dat Daryll zich verzet tegen de 

gedwongen evacuatie van de Amberse bevolking met zijn oproep om terug te keren. De 

Amerikaanse journaliste Joan geeft hem hiervoor uitgebreid de tijd in haar reportage, terwijl ze 

aan de westerse deskundigen juist kritische vragen stelt. Na het maken van haar reportage beseft 

ze dat ze haar werk niet meer objectief verricht.516 Joan en Daryll bieden samen tegenstand tegen 

de westerse deskundigen en tegen het weghouden van mensen van een plek waar ze in harmonie 

leven met de natuur. Zij vinden dat de Amberse inwoners de ‘laatste vrijheid’ hebben zelf te 

kiezen waar ze leven, ook als ze daardoor kunnen sterven. Terwijl in Afscheid van de koningin geen 

uitspraak wordt gedaan over welke vorm van activisme beter is, wordt in De laatste vrijheid 

gekozen voor passief verzet. Joan vergelijkt Daryll en Amadou met elkaar en denkt dat het 

stambewustzijn van Amadou kan leiden tot wreedheden, terwijl Daryll zich bij nergens bij aansluit. 

Zij vindt de afwachtende houding van Daryll beter dan de activistische houding van Amadou.517  

 

7.2 Focalisatie 

De wisselwerking tussen cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme heb ik 

verder geanalyseerd door te kijken naar de focalisatie in de romans. In De laatste vrijheid en in 

Dubbelspel worden door middel van de focalisatie twee manieren van kijken naar de natuur 

tegenover elkaar geplaatst. Aan de ene kant staan Janchi in Dubbelspel en Daryll in De laatste 

vrijheid. Zij zien de natuur als iets om te koesteren en van te houden. Beiden leggen de nadruk op 
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de pracht van de natuur en wat het land de bevolking kan bieden. In hoofdstuk 3.1 is besproken 

hoe liefdevol Janchi in Dubbelspel denkt over de wabiboom. Uit zijn focalisatie blijkt ook dat hij 

houdt van de vruchtbare grond rondom zijn huis en er groenten wil gaan planten.518 Als Daryll de 

focalisator is, denkt hij over tochten die hij maakt met toeristen:  

 

En geld. (…) Schoon verdiend. Niet anders dan door mensen te laten meegenieten 

van deze prachtige, natuurlijke omgeving, omdat ze dat in hun eigen land niet meer 

hebben. Door ze naar de krater te brengen.519 

 

Vanuit het perspectief van cosmopolitan bioregionalism valt aan bovenstaand citaat op, dat Daryll 

de schoonheid van zijn leefomgeving wil delen met mensen uit andere werelddelen.  

 Aan de andere kant staan Manchi in Dubbelspel en Brouce in De laatste vrijheid. Zowel de 

Curaçaoënaar Manchi als de Engelse vulkaanwachter Brouce zien de pracht van de natuur wel, 

maar zien de natuur vooral als iets om te beheersen. Zoals in hoofdstuk 3.1 besproken blijkt uit 

wat Manchi denkt over zijn tuin, dat hij de natuur ziet als iets om te bezitten. Vanuit zijn focalisatie 

is te lezen dat hij zijn tuin vooral ziet als middel om zoveel mogelijk te lijken op de Europeanen.520 

Zijn houding ten opzichte van de natuur lijkt op Brouces houding. Zoals in hoofdstuk 6.2 besproken 

heeft één van Brouces voorouders een belangrijke rol gespeeld in de koloniale strijd om Amber en 

voelt het voor Brouce alsof hij bezit neemt van zijn erfenis en “zíjn eiland”.521 Brouce probeert de 

toekomst van het eiland te bepalen met een theorie over een uitbarstingscyclus van de vulkaan. 

Vanuit zijn focalisatie is te lezen dat hij zichzelf overtuigt van zijn theorie: “Brouce geloofde 

ondertussen steeds meer in zijn theorie en vond voortdurend meer aanwijzingen in die 

richting.”522 Hij doet zijn onderzoek met een sterk gekleurde bril en probeert zo de evacuatie te 

rechtvaardigen van 50 duizend inwoners. Vanuit het perspectief van het ecologisch 

neokolonialisme valt op dat zowel Brouce als Manchi de natuur bekijken met een eurocentrische 

blik en dat Brouce de natuur van Amber beter denkt te begrijpen dan de Amberse bevolking. 

 
518 Arion, Dubbelspel, 61. 
519 Arion, De laatste vrijheid, 72. 
520 Arion, Dubbelspel, 12, 21 en 23. 
521 Arion, De laatste vrijheid, 17. 
522 Ibidem, 31-32 en 218-219. 
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 In zowel Dubbelspel als De laatste vrijheid is er bovendien een focalisator die een 

tussenpositie inneemt. In Dubbelspel is dat de Curaçaoënaar Boeboe die eerst helemaal niet 

gelooft dat een eiland als Curaçao iets zou kunnen produceren: “Janchi hier had het wel over 

‘produceren’, maar in godsnaam, wat moest er op dit eiland geproduceerd worden?”523 Aan het 

einde is hij overtuigd door Janchi en gaat hij dezelfde ideeën verkondigen. In De laatste vrijheid 

neemt Joan een tussenpositie in, want aan het begin heeft ze nog vertrouwen in deskundige 

Brouce en denkt ze dat de evacuatie terecht was, maar in de loop van het verhaal overtuigt Daryll 

haar van het tegendeel. Als ze eenmaal een tocht heeft gemaakt naar de vulkaan met Daryll en zijn 

kinderen, begint ze te twijfelen over de noodzaak tot evacuatie. Ze beseft dat de natuur niet is te 

beheersen en begint te houden van de omgeving. Vanuit Joans focalisatie is te lezen hoe ze 

uiteindelijk besluit te blijven voor onbepaalde tijd. 

Ook in Afscheid van de koningin is er een focalisator die een tussenpositie inneemt, 

namelijk mevrouw Prior als zij de secundaire verteller en focalisator is. Zoals genoemd is zij een 

orchideeënbedrijf begonnen in Songo. Aan de ene kant ziet zij de natuur als iets om te koesteren 

en denkt ze na over het behoud van de natuur door te overwegen orchideeën te planten. Aan de 

andere kant echter, ziet ze de natuur als iets om te bezitten. Zodra ze de orchideeën ziet, komt ze 

op het idee ze te exporteren en later neemt ze ook orchideeënzaad mee om ze te kweken in 

Nederland. Bovendien is bij mevrouw Prior net als bij Manchi en Brouce een eurocentrische blik te 

zien. Zoals in hoofdstuk 4.2 besproken interpreteerde zij de houding van de bevolking ten opzichte 

van de orchideeën als onverschillig en vond ze dat een rechtvaardiging om de bloemen naar 

Nederland te exporteren. Bij mevrouw Prior is zodoende de wisselwerking te zien tussen 

cosmopolitan bioregionalism en ecologisch neokolonialisme. Dat zij toch wordt gepresenteerd als 

de heldin van het verhaal, is misschien omdat zij een tussenpersoon kan zijn naar een betere 

toekomst. Zij zet stappen waar komende generaties op kunnen voortbouwen. 

Wat dat betreft is er een duidelijke overeenkomst tussen mevrouw Prior en Ursula, want 

ook Ursula uit Nobele wilden is een tussenpersoon die kan zorgen voor verbeteringen voor een 

volgende generatie. Zwitserse bankiersdochter Ursula neemt als focalisator een tussenpositie in 

door haar afkomst, want ze komt uit een rijk gezin en erft van haar vader een bananenplantage op 

Martinique. In het verhaal over de bananenplantage op Martinique komt de wisselwerking tussen 

 
523 Arion, Dubbelspel, 203. 



102 
 

cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme duidelijk naar voren. In 

hoofdstuk 5.2 is besproken dat haar vader de plantage leidde op een wijze waarin ecologisch 

neokolonialisme is te zien. Vanuit Ursula’s focalisatie wordt haar vaders houding ten opzichte van 

Martinique beschreven:  

 

Hij had het vaak over dat eiland omdat het een van zijn weinige investeringen in de 

landbouw was, maar altijd op een manier, die haar deed denken: Man, je snapt er 

niets van! Omdat ze hem nu eenmaal oppervlakkig vond.524  

 

Uit dit citaat komt naar voren, dat Ursula zich nooit heeft aangesloten bij haar vaders visie. Haar 

vader zag de bananenplantage alleen als bezit, terwijl Ursula “iets bloeiends en blijs” wil maken 

van de plantage.525 Ursula is zich bewust van haar tussenpositie en schrijft aan Julien: “Moeten wij 

misschien niet denken aan het scheppen van de voorwaarden die kunnen maken dat een volgende 

generatie verder kan?”526 Met haar keuze om de bananenplantage te gaan runnen als een ‘zachte 

kapitalist’ hoopt zij dergelijke voorwaarden te scheppen. Ze gaat naar Martinique en begint door 

de pracht van de natuur te houden van het eiland.527 In haar houding ten opzichte van de plantage 

en de rest van de natuur is het koesteren van de natuur en cosmopolitan bioregionalism te 

herkennen.  

 

7.3 Vergelijking en ontwikkeling 

Bij de analyse van vier romans van Frank Martinus Arion aan de hand van de concepten 

cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme vallen mij een aantal 

overeenkomsten en verschillen tussen de romans op.  

 Vanuit het perspectief van de in hoofdstuk 2.1.1 besproken bioregionalistische analyse van 

Ruth Blair valt op dat de beleving van de leefomgeving via de zintuigen een rol speelt in alle vier de 

romans.528 Daarbij is treffend dat er een toename is van de hoeveelheid zintuigen die een rol 

 
524 Arion, Nobele wilden, 362. 
525 Ibidem, 23. 
526 Ibidem, 126-127. 
527 Ibidem, 128. 
528 Blair, ‘Figures of life’, 167. 
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speelt. In de debuutroman Dubbelspel en in de volgende roman Afscheid van de koningin beleven 

de personages de omgeving via voelen, zien en ruiken, hoewel ruiken in Afscheid van de koningin 

slechts een paar keer voorkomt. In Nobele wilden en De laatste vrijheid nemen de personages de 

leefomgeving echter waar met behulp van alle vijf de zintuigen, al speelt proeven wel een kleinere 

rol dan de andere zintuigen. Er is zodoende een ontwikkeling te zien in de wijze waarop de 

personages in Arions romans de leefomgeving beleven. Anders dan in zijn eerste twee romans 

komen in Arions meer recente romans Nobele wilden en De laatste vrijheid wandelingen en 

paardenritten voor waarbij personages de omgeving voelen, ruiken, horen en zien. 

Verder is interessant dat in alle vier de romans sommige ervaringen van geur en zicht zijn 

te verbinden aan modern ecologisch imperialisme. In Dubbelspel gaat het immers over de vieze 

geur van de Shell en in De laatste vrijheid over hoe de geur van rotte eieren de autoriteiten ervan 

overtuigde dat evacuatie noodzakelijk was.529 In Afscheid van de koningin beschrijft mevrouw Prior 

dat ze de houtkap in Songo heeft gezien en is er een combinatie van ruiken en zien in hoe 

mevrouw Prior de krottenwijken beschrijft: “Was me dat daar een stank! En een vliegen! Het 

water in de riool om de markt zag er zo goor uit (…).”530 In Nobele wilden is de geur van suiker in 

bewerking uitzonderlijk, omdat Frankrijk volgens Julien een einde heeft gemaakt aan bijna alle 

suikerraffinaderijen.531  

Zoals besproken in hoofdstuk 2 is in romans de aandacht voor de leefomgeving via de 

zintuigen volgens Ruth Blair te verbinden aan de aandacht voor voedsel.532 Daarnaast is voedsel 

volgens Dana Mount en Susie O’Brien vaak een belangrijk thema in de postkoloniale literatuur.533 

In dit thema is bovendien de wisselwerking tussen cosmopolitan bioregionalism en ecologisch 

neokolonialisme te herkennen, want het gaat in Arions romans aan de ene kant over duurzame 

voedselproductie en aan de andere kant over hoe voedselproductie wordt tegengewerkt. In alle 

vier de door mij geanalyseerde romans speelt voedselproductie een belangrijke rol, in het 

bijzonder het gebrek aan landbouw in diverse landen dat veel import noodzakelijk maakt, 

waardoor de voedselprijzen stijgen. Zoals besproken wordt in Dubbelspel en Afscheid van de 

koningin de voedselproductie door landbouw aangemoedigd. In Nobele wilden zijn Ursula’s 

 
529 Arion, Dubbelspel, 53 en 61; Arion, De laatste vrijheid, 14-15. 
530 Arion, Afscheid, 230 en 258-259; originele cursivering. 
531 Arion, Nobele wilden, 53. 
532 Blair, ‘Figures of life’, 172-173. 
533 Mount en O’Brien, ‘Postcolonialism’, 533. 
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plannen met de bananenplantage te zien als een investering in de landbouw op Martinique. In 

zowel Dubbelspel als in Nobele wilden geven personages de overheid en de voormalige kolonisator 

de schuld voor het gebrek aan landbouw op respectievelijk Curaçao en Martinique. In De laatste 

vrijheid wordt net als in Dubbelspel genoemd hoe slecht het gaat met de landbouw op Curaçao, 

maar op de plek waar het verhaal afspeelt, Amber, gaat het juist heel goed met de 

voedselproductie. De toekomst van die voedselproductie wordt wel bedreigd door de verplichte 

evacuatie en een mogelijke vulkaanuitbarsting. De voedselconsumptie speelt een betekenisvolle 

rol in Dubbelspel, Nobele wilden en De laatste vrijheid. In Nobele wilden gaat het over de 

kenmerkende geur en smaak van versgebakken brood op Martinique. In Dubbelspel en De laatste 

vrijheid wordt het consumeren van voedsel gekoppeld aan de bereiding van typische Caraïbische 

gerechten. In Dubbelspel ligt daarbij de nadruk op de geur, terwijl in De laatste vrijheid de nadruk 

ligt op de plaatselijke herkomst van de ingrediënten en de smaak. Het eten en bereiden van 

voedsel zijn in Arions romans meer dan alleen couleur locale, want het bereiden, ruiken en 

proeven van de gerechten zorgt voor een sense of place bij de personages. Ze voelen zich erdoor 

verbonden met hun eigen leefomgeving. 

 Een volgend punt waarop ik de romans heb vergeleken is de hoeveelheid aandacht voor 

de natuur en wat voor taalgebruik daarbij wordt gehanteerd. In de vier romans speelt de 

representatie van de natuur een belangrijke rol en wordt de natuur beschreven met veel 

bijvoeglijke naamwoorden zoals machtig, prachtig, wellustig, kostbaar, overweldigend en 

majesteitelijk. Bovendien wordt in de romans gebruikgemaakt van personificaties en 

vergelijkingen: natuurelementen, mensen en dieren worden vaak vergeleken met elkaar. 

Opvallend is dat de natuurbeschrijvingen en de aandacht van personages voor de natuur 

toenemen in de romans. In Dubbelspel speelt de natuur een belangrijke rol in de beschrijvingen 

van de plaats, maar nemen het dominospel en alle onderlinge verhoudingen een belangrijkere 

positie in. De volgende roman, Afscheid van de koningin, speelt zich grotendeels af in vliegtuigen 

en op vliegvelden, waardoor natuurbeschrijvingen vooral voorkomen in terugblikken en verhalen 

die personages elkaar vertellen. Mevrouw Prior beschrijft bijvoorbeeld uitvoerig het uiterlijk van 

de orchideeën. In Nobele wilden spelen de natuurbeschrijvingen een grotere rol dan in de eerste 

twee romans, want de drie hoofdpersonages beschrijven uitgebreid de natuur in verschillende 

landen. Daarbij worden nog meer personificaties en vergelijkingen gebruikt dan in de eerste twee 

romans, waaronder personificaties van bananen en een uitgebreide personificatie van een 
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Zwitserse berg. In zowel Nobele wilden als in De laatste vrijheid wordt een Caraïbisch eiland als het 

paradijs gezien. In Nobele wilden zien meerdere personages Martinique als “het aardse paradijs” 

en in De laatste vrijheid is het fictieve Amber het “verloren paradijs” waar personages naar 

hebben gezocht.534 In De laatste vrijheid speelt de natuur een nog grotere rol dan in Nobele 

wilden, omdat de natuur van Amber en de mens versus de natuur daar de belangrijkste thema’s 

zijn. De roman bevat niet zozeer meer personificaties of vergelijkingen dan Nobele wilden, maar de 

natuurbeschrijvingen en beschouwingen over de rol van de mens in de natuur staan nog meer 

centraal. Dat er een toename is in de hoeveelheid natuurbeschrijvingen en de hoeveelheid 

aandacht van personages voor de natuur, sluit aan bij de hierboven genoemde ontwikkeling in 

Arions romans dat het aantal zintuigen toeneemt dat een rol speelt bij de beleving van de 

leefomgeving. De aandacht van de personages voor de natuur komt immers onder meer tot uiting 

doordat ze beschrijven hoe ze hun leefomgeving beleven met behulp van alle zintuigen. Volgens 

mij kan de toename van aandacht voor de natuur in Arions romans worden gekoppeld de 

toenemende aandacht voor het milieu aan het einde van de twintigste eeuw. Vanaf het einde van 

de jaren ’80 komen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling wereldwijd centraal te staan.535 Die 

focus is te herkennen in De laatste vrijheid, want daarin leeft de hele bevolking van een eiland op 

een duurzame manier samen met de natuur. 

 Tot slot heb ik gekeken naar de eenheid van landen binnen een gebied en de onderlinge 

verbondenheid van continenten in Arions romans. Dubbelspel speelt zich grotendeels af op 

Curaçao. Een gerichtheid op de rest van de wereld is te zien in Janchi’s plan zijn meubels te 

verkopen aan toeristen en ze misschien te exporteren.536 Voor de rest richten de personages zich 

voornamelijk op Curaçao en nemen ze de eigen Caraïbische bioregio als voorbeeld voor wat ze 

kunnen verbouwen. De personages denken niet na over de eenheid van landen. Afscheid van de 

koningin verlegt de aandacht naar Afrika en hier gaat het wel om de eenheid van landen. Sesa 

leest namelijk een artikel over hoe Afrika moet strijden voor zijn eenheid. Daarnaast is er in de 

 
534 Arion, Nobele wilden, 86 en 211. 
535 In het rapport van de VN-commissie Brundtland dat in 1987 verscheen werd het begrip ‘duurzame 
ontwikkeling’ geïntroduceerd als: “Een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van vandaag zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Sinds 
het verschijnen van dit rapport staan duurzaamheid en duurzame ontwikkeling wereldwijd in de aandacht; 
Wijnand Duyvendak, Het groene optimisme. Het drama van 25 jaar klimaatpolitiek (Amsterdam 2011; e-
boekuitgave Soest 2013). 
536 Arion, Dubbelspel, 264 en 269-270. 
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roman een bepaalde verbondenheid tussen de Caraïben en Afrika die ook blijkt uit de naam van 

het land Songo. Volgens Ineke Phaf verwijst ‘Songo’ naar de dichtbundel Sóngoro Cosongo van de 

Cubaanse dichter Nicolás Guillén. Met de naam ‘Songo’ suggereert Arion volgens haar de 

aanwezigheid van de Caraïben in een verhaal dat vooral gaat over Afrika.537 Bovendien is er in 

Afscheid van de koningin aandacht voor de andere continenten. Het combineren van de aandacht 

voor het lokale met aandacht voor het wereldwijde komt duidelijker naar voren dan in Dubbelspel, 

want deze combinatie speelt zowel een rol in mevrouw Priors orchideeënbedrijf als in de 

initiatieven van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO. In Nobele wilden komt de combinatie 

van aandacht voor het lokale en het wereldwijde nog duidelijker naar voren, want Julien heeft 

opvattingen over de omgang met de natuur die wereldwijd toepasbaar zijn. Door Zuid-Frankrijk en 

Martinique met elkaar te vergelijken maakt Julien duidelijk dat zijn opvattingen over nabuurschap 

met de natuur universeel zijn. Verder gaat het over de eenheid van de Caraïben, want Julien denkt 

dat er ooit een Verenigd Caraïbisch rijk zal komen.538 In De laatste vrijheid gaat het eveneens over 

de mogelijkheid van een Caraïbisch rijk en voelen Daryll en Aideline zich verbonden met het hele 

Caraïbische gebied.539 Zoals in hoofdstuk 6.1 besproken herkent Doris Hambuch de créolité-

gedachte in het gegeven dat alle culturele invloeden op Amber met elkaar in harmonie zijn en in 

de samenwerking tussen de Caraïbische landen.540 Net als in Dubbelspel komt de aandacht voor 

het lokale en wereldwijde in De laatste vrijheid vooral naar voren in hoe personages zich richten 

op de toeristen. In tegenstelling tot in Dubbelspel bevinden de personages zich echter wel op 

diverse continenten en is de roman in dat opzicht meer gericht op de rest van de wereld dan 

Dubbelspel. Zodoende is er in Arions romans een ontwikkeling te zien van een op één land gerichte 

blik naar een meer kosmopolitische blik, hoewel de uitwisseling van ecologische ideeën in De 

laatste vrijheid in tegenstelling tot in Nobele wilden en Afscheid van de koningin voornamelijk 

plaatsvindt binnen de eigen bioregio. Deze ontwikkeling naar een kosmopolitische blik is volgens 

mij te verbinden aan de toenemende internationale gerichtheid in Nederland en andere landen in 

 
537 Ineke Phaf, ‘Overeenkomsten in het literaire werk van Frank Martinus Arion en Nicolás Guillén’ in: 
Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans en Wim Rutgers ed., Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli 
van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion (Zutphen 1991) 485-493, aldaar 493; Idem, ‘La 
deconstrucción de la nación en la imaginación del Caribe. ‘Palabra Kla' de Frank Martinus Arion’, 
Iberoamericana (1977-2000) 13 (1989) afl.2/3, 70-92, aldaar 82. https://www.jstor.org/stable/41671185 
538 Arion, Nobele wilden, 51. 
539 Arion, De laatste vrijheid, 96-101 en 182. 
540 Hambuch, ‘Walcott versus Naipal [sic], 94. 
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de tweede helft van de twintigste eeuw. Terwijl de debuutroman Dubbelspel zich voornamelijk 

richt op Curaçao en de Caraïben, spelen de daaropvolgende romans zich allemaal af op meerdere 

continenten. Daarnaast is er een ontwikkeling te zien in de aandacht voor de eenheid van landen 

binnen een gebied met als hoogtepunt De laatste vrijheid waarin de eenheid van de Caraïben 

wordt belichaamd door Amber. 
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8 Conclusie 

Welke inzichten levert een postkoloniaal ecokritische analyse van Frank Martinus Arions romans 

op? Die vraag was het uitgangspunt van mijn onderzoek en leidde tot de hoofdvraag: welke 

inzichten geeft een analyse van de representatie van de omgang met de plaatselijke leefomgeving 

in werk van Frank Martinus Arion aan de hand van cosmopolitan bioregionalism en modern 

ecologisch imperialisme? Om die vraag te beantwoorden heb ik een postkoloniaal ecokritische 

analyse gemaakt van vier romans van de Curaçaos-Nederlandse schrijver Frank Martinus Arion: 

Dubbelspel (1973), Afscheid van de koningin (1975), Nobele wilden (1979) en De laatste vrijheid 

(1995). Ik heb voor mijn analyse gebruikgemaakt van de inzichten van de econarratologie en aan 

de hand van vragen van Astrid Bracke en Erin James heb ik gekeken naar narratologische 

structuren die verband houden met de relatie tussen de mens en het fysieke milieu in Arions 

romans. Bij de analyse van de romans dienden de perspectieven van het cosmopolitan 

bioregionalism en modern ecologisch imperialisme oftewel ecologisch neokolonialisme als 

heuristische instrumenten. Dankzij deze perspectieven kon ik de blik richten op de leefomgeving 

en kwamen de romans in een ander licht te staan. Daardoor viel bijzonder op hoe beeldend en 

zintuiglijk Arion de natuur weergeeft en hoe hij de diverse wijzen van omgaan met de natuur 

omschrijft. 

Uit mijn analyse vanuit het perspectief van cosmopolitan bioregionalism kwam naar voren 

dat in de wijze waarop personages in Arions romans omgaan met de natuur living-in-place en 

sustainablity zijn te herkennen. Door de bril van het cosmopolitan bioregionalism viel ook op dat 

personages in Arions romans daarbij vaak zowel aandacht hebben voor de onmiddellijke 

leefomgeving als voor de internationale behoeften en belangen. In Dubbelspel is living-in-place en 

sustainability te herkennen in de wijze waarop Janchi zijn meubelfabriek gaat runnen. Hij maakt 

namelijk gebruik van wat de plaatselijke omgeving hem biedt en gaat voor de bomen die hij kapt 

nieuwe bomen planten. Bovendien willen Janchi en Solema de eigen productie van hun land in 

onder meer de landbouw aanmoedigen en hopen ze dat mensen zo meer contact krijgen met hun 

eigen land. Ook in Afscheid van de koningin willen hoofdpersonages de landbouw aanmoedigen. Er 

is living-in-place te herkennen in een project waaraan mevrouw Prior meedeed om inwoners van 

het fictieve arme Afrikaanse land Songo door landbouw zelfvoorzienend te laten worden. In 

Nobele wilden heeft Julien een universele leer die bestaat uit zowel de bananentheorie, die 
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inhoudt we een voorbeeld kunnen nemen aan de bananen, als het pleiten voor nabuurschap van 

mensen met elkaar en met de natuur. In Juliens leer zijn living-in-place en sustainability te 

herkennen, want hij kijkt hoe mensen kunnen samenleven met de natuur op een wijze die in de 

toekomst kan worden volgehouden. Bovendien valt op dat hij bij zijn leer denkt aan bepaalde 

lokale omgevingen, maar dat hij zijn leer tegelijkertijd zo probeert te formuleren dat deze 

wereldwijd toepasbaar is. In De laatste vrijheid zijn living-in-place en sustainability te zien in de 

duurzame wijze waarop de Amberse bevolking gebruikmaakt van wat de plaatselijke natuur hun 

biedt. Daarbij wordt de boodschap uitgedragen dat mensen de natuur moeten volgen in plaats van 

de wetenschap. De wijze waarop hoofdpersonages in Nobele wilden en De laatste vrijheid denken 

over natuur valt bovendien te verbinden aan het creoliseringsconcept en de Adamische ideeën. Zij 

koppelen de verbondenheid van de Caraïbische bevolkingsgroepen namelijk aan de natuur en 

houden van de plaatselijke leefomgeving, die in De laatste vrijheid zelfs wordt gezien als het 

gevonden paradijs.  

Voor mijn analyse vanuit het perspectief van modern ecologisch imperialisme was de 

sociaalhistorische context waarin de romans zijn geschreven belangrijk. Vooral in de eerste drie 

romans is de koloniale geschiedenis van Curaçao of Martinique van belang om de roman goed te 

begrijpen. Het koloniale verleden heeft in de romans plaatsgemaakt voor een neokoloniaal heden, 

waarbij onder meer ecologisch imperialisme voorkomt. Bij de analyse van de romans met de bril 

van het ecologisch neokolonialisme was het begrip slow violence van essentieel belang. In Nobele 

wilden is slow violence te herkennen in de manier waarop Frankrijk met voormalige koloniën 

omgaat, want in de roman wordt omschreven hoe Franrijk geen rekening houdt met de natuur of 

de plaatselijke arbeiders. Slow violence is verder te herkennen in hoe in Dubbelspel, Afscheid van 

de koningin en De laatste vrijheid een groot bedrijf respectievelijk olie, hout en uranium wint 

zonder rekening te houden met het milieu of de bevolking. In Dubbelspel vielen een aantal 

voorbeelden van ironie hierover bijzonder op. In zowel Afscheid van de koningin als in De laatste 

vrijheid leidt de grondstofwinning tot een strijd om grondstoffen, waarin het environmentalism of 

the poor is te herkennen waarbij arme gemeenschappen zich mobiliseren tegen een vorm van 

slow violence.541 Er is daarbij in die twee romans een tegenstelling te zien tussen het activistische 

verzet van de rebellen en het meer passieve verzet van onder meer de verslaggevers. Daarnaast 

 
541 Nixon, Slow violence, 17 en 128. 
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kwam uit mijn analyse naar voren dat environmental racism een vorm van ecologisch imperialisme 

is die in alle vier de romans voorkomt, want in elk van de romans heeft de zwarte bevolking 

slechte woon- en werkomstandigheden waardoor de gezondheid gevaar loopt.542 Vaak worden 

deze omstandigheden in contrast geplaatst met de goede omstandigheden van de bevoorrechte 

witte bevolking die in luxe en afgesloten wijken wonen en de beste banen krijgen. Verder viel 

vanuit het perspectief van het ecologisch neokolonialisme op welke rol de négritude-gedachte 

speelt in de romans. In Dubbelspel komt in gedachten en gesprekken van de hoofdpersonages de 

négritude-gedachte naar voren, want zij vinden dat de zwarte bevolking meer kansen zou moeten 

krijgen en pleiten voor Black Power. In Afscheid van de koningin probeert Sesa de négritude-

gedachte los te laten, maar blijft hij Afrika toch als zijn land zien en probeert hij vanuit dat gevoel 

van verbondenheid de uitbuiting van Afrika tegen te gaan door middel van zijn verslaggeving. In 

Nobele wilden hebben de hoofdpersonages de négritude-gedachte losgelaten, omdat daarbij 

volgens hen alleen aandacht is voor de zwarte bevolkingsgroep. Julien pleit juist voor een 

internationale solidariteit, los van huidskleur, van iedereen die wordt onderdrukt door externe of 

interne kolonisatie. 

Bij het analyseren van de wisselwerking tussen cosmopolitan bioregionalism en ecologisch 

neokolonialisme in de romans kwam naar voren dat die wisselwerking juist is te zien in de 

combinatie van de strategieën van resistance en renewal. In de vier romans is er een interactie 

tussen de vormen van verzet tegen het ecologisch neokolonialisme en de vernieuwing waarin 

bioregionalisme is te herkennen. Personages in de eerste drie romans verzetten zich tegen de 

vervreemding die is veroorzaakt door de regering en de kolonisten door met vernieuwende 

initiatieven de bevolking aan te moedigen weer contact met het land te krijgen en zo een sense of 

place te ontwikkelen. Verder zien we in de romans hoe het verzet tegen het kapitalisme, dat wordt 

gepresenteerd als onderdeel van het neokolonialisme, samengaat met vernieuwing vanuit het 

gedachtegoed van het socialisme zoals het oprichten van een socialistische partij en het runnen 

van een bananenplantage op een coöperatieve wijze. Ook bij de analyse van de focalisatie was 

duidelijk de wisselwerking tussen cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme 

te zien. In Dubbelspel en De laatste vrijheid worden namelijk twee manieren van kijken naar de 

natuur tegenover elkaar geplaatst: het koesteren van de natuur versus het willen beheersen en 

 
542 Reyes Salas, ‘“Discourses of displacement”’, 50. 
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bezitten van de natuur. In Afscheid van de koningin zijn die twee manieren van kijken in één 

personage te vinden, namelijk bij mevrouw Prior die een orchideeënbedrijf opzet in het fictieve 

Songo. Bij haar personage is duidelijk de wisselwerking te zien tussen cosmopolitan bioregionalism 

en ecologisch neokolonialisme, want aan de ene kant houdt ze van de natuur en probeert ze 

rekening te houden met de plaatselijke bevolking door ze in dienst te nemen en ze goed te 

betalen. Aan de andere kant houdt ze geen rekening met de schade die haar bedrijf kan 

toebrengen aan de natuur en de economie en ziet ze gelijk de economische voordelen van een 

orchideeënexport. Die export rechtvaardigt ze met een westerse interpretatie van de houding van 

de bevolking. Uit de analyse van de wisselwerking kwam bovendien naar voren dat zowel 

mevrouw Prior uit Afscheid van de koningin als Ursula uit Nobele wilden wordt gepresenteerd als 

een tussenpersoon die kan zorgen voor verbeteringen waarop volgende generaties kunnen 

voortbouwen. 

De vergelijking van Arions romans maakte een ontwikkeling zichtbaar in de omgang met 

de natuur. In de vier romans is aan de ene kant duurzame voedselproductie en aan de andere kant 

de tegenwerking van de voedselproductie van belang. Het gaat daarbij over de gevolgen van een 

gebrek aan landbouw voor de bevolking, namelijk stijgende prijzen en vervreemding doordat er 

geen contact is met het land. Ook heb ik de romans vergeleken op hoe de eenheid van landen 

binnen een gebied en de onderlinge verbondenheid van continenten worden gerepresenteerd. Ik 

zie in Arions romans een ontwikkeling van een op één land gerichte blik naar een meer 

kosmopolitische blik en een toename van de aandacht voor de eenheid van landen binnen een 

gebied. Dit is volgens mij te verbinden aan de toenemende internationale gerichtheid in 

Nederland en andere landen in de tweede helft van de twintigste eeuw. In De laatste vrijheid 

wordt de eenheid van de Caraïben belichaamd door het fictieve Amber, een eiland waar alle 

bevolkingsgroepen zich thuis kunnen voelen. Verder valt op dat in alle vier de romans de natuur 

deel is van de mensenwereld en dat mens en natuur dicht bij elkaar staan. Dit blijkt om te 

beginnen uit de beleving van de leefomgeving via de zintuigen. Het aantal zintuigen dat hierbij van 

belang is neemt toe en in de twee meest recente romans, Nobele wilden en De laatste vrijheid, zijn 

alle zintuigen belangrijk en maken de personages tochten om verbinding met de plaatselijke 

omgeving te krijgen. Daarnaast blijkt de nabijheid van mens en natuur uit de natuurbeschrijvingen 

met veel bijvoeglijk naamwoorden en het gebruikmaken van personificaties en vergelijkingen van 

natuurelementen, mensen en dieren. Met het opsporen van die personificaties en vergelijkingen 
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sloot ik aan bij Mitchell Thomashows oproep om de “ecology of the imagination” te achterhalen 

door literaire metaforen in relatie tot de natuur te onderzoeken.543 Uit mijn analyse kwam naar 

voren dat in de romans de natuurbeschrijvingen en de aandacht van personages voor de natuur 

toenemen. In De laatste vrijheid staan de natuurbeschrijvingen en beschouwingen over de rol van 

de mens in de natuur centraal. De toename van aandacht voor de natuur in Arions romans kan 

mijns inziens worden gekoppeld aan de toenemende aandacht voor het milieu aan het einde van 

de twintigste eeuw. De laatste vrijheid sluit goed aan bij de periode waarin hij verscheen, want 

vanaf het einde van de jaren ’80 is er meer aandacht voor duurzaamheid en duurzame 

ontwikkeling.544 Waar in Arions eerdere romans personages op kleine schaal duurzame initiatieven 

ontplooiden, leeft in De laatste vrijheid de hele bevolking van een eiland op een duurzame manier 

samen met de natuur. 

Al met al heeft mijn onderzoek van vier romans van Frank Martinus Arion interessante 

inzichten opgeleverd en heeft het een bijdrage geleverd aan de duurzame dialoog tussen 

postkolonialisme en ecokritiek met aandacht voor zowel het wereldwijde als lokale waarvoor 

Elizabeth DeLoughrey en George B. Handley pleiten.545 Immers, uit mijn onderzoek blijkt dat juist 

vanuit de combinatie van de perspectieven van cosmopolitan bioregionalism en ecologisch 

neokolonialisme de raakvlakken zijn te zien van ecokritiek en postkolonialisme. Door te laten zien 

hoe dit soort concepten zijn toe te passen op literaire werken heeft mijn onderzoek bijgedragen 

aan het ontwikkelen van een instrumentarium om literatuur te analyseren vanuit postkoloniaal 

ecokritisch oogpunt. De ecokritiek heeft de neiging gehad vooral aandacht te besteden aan 

milieuproblematiek en minder aan de uitbuiting van het land die voortkomt uit 

(neo)kolonialisme.546 Mijn onderzoek toont de nauwe verbondenheid tussen de ecologische 

vraagstukken en de postkoloniale erfenis en laat daarmee zien hoe postkolonialisme kan zorgen 

voor een kritische aanvulling bij ecokritisch onderzoek.547 Daarbij komt, in aansluiting bij 

DeLoughrey en Handley, uit mijn onderzoek duidelijk naar voren hoe belangrijk de verhouding 

tussen het lokale en het mondiale is voor een postkoloniaal ecokritische analyse.548 Meer specifiek 

 
543 Thomashow, ‘Toward’, 131. 
544 Duyvendak, Het groene optimisme. 
545 DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 24-25. 
546 DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 10; Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 17. 
547 Huggan en Tiffin, Postcolonial ecocriticism, 23. 
548 DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 24-25. 
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met betrekking tot Arions werk besteedt mijn onderzoek in lijn met de postkoloniale ecokritiek 

aandacht aan zowel de representatie van het fysieke milieu in Arions werk als de effecten van 

(neo)kolonialisme op de samenlevingen in zijn romans. Bovendien speelt in mijn onderzoek de 

relatie tussen het wereldwijde en lokale in Arions romans een belangrijke rol. Kort samengevat is 

uit mijn onderzoek gebleken dat in de wijze waarop de relatie tussen het fysieke milieu en mensen 

in Arions romans aandacht krijgt living-in-place en sustainability zijn te herkennen. Er zijn in zijn 

romans uit het (neo)kolonialisme voortkomende tegenkrachten, die kunnen worden beschouwd 

als slow violence en environmental racism, die het op een harmonieuze wijze samenleven met de 

natuur bemoeilijken. Echter, uit zijn romans spreekt de overtuiging dat als mensen samenwerken 

vanuit een internationale solidariteit, de harmonieuze en duurzame omgang met de natuur 

uiteindelijk zal overwinnen.   

De invalshoeken van cosmopolitan bioregionalism en modern ecologisch imperialisme zijn 

zeer geschikt voor verder onderzoek van Frank Martinus Arions werk. Vervolgonderzoek zou 

kunnen kijken in hoeverre Arions weergave van de natuur impact heeft gehad op de algemene 

beeldvorming over het Caraïbische landschap. Daarnaast kan aan de hand van Afscheid van de 

koningin worden gekeken naar de beeldvorming over het Afrikaanse landschap en aan de hand 

van Nobele wilden naar de beeldvorming over het Europese landschap. Daarnaast zou kunnen 

worden onderzocht of Arion andere Nederlandse en Caraïbische schrijvers heeft geïnspireerd om 

bij een beschrijving van het landschap personificaties en vergelijkingen te gebruiken of om meer 

aandacht te besteden aan de beleving via de zintuigen. Hierbij speelt een rol hoe de receptie van 

Arions romans was in Nederland en de Caraïben en in hoeverre zijn romans onderdeel zijn van de 

canon. Bovendien zou verder onderzoek kunnen analyseren hoe de zintuiglijkheid en de 

personificaties en vergelijkingen met natuurelementen en dieren in Arions werk zich verhouden 

tot de traditionele nature writing.549 In dat licht is het ook interessant Arions poëzie bij het 

onderzoek te betrekken, want zowel in zijn Nederlandstalige als Papiamentstalige gedichten zijn 

 
549 Traditionele nature writing wordt door Timothy Clark omschreven als Amerikaanse negentiende-eeuwse 
non-fictie die de wildernis ophemelt of het verlies ervan betreurt. Deze nature writing werd geïnspireerd 
door de romantische idealen van de achttiende-eeuwse Britse poëzie. Clark maakt voor de contemporaine 
nature writing een onderscheid tussen non-fictie die de natuur reduceert tot een spektakel en non-fictie die 
probeert het niet-menselijke te representeren; Clark, The Cambridge introduction, 5-6, 9, 16-18 en 26-27. 
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personificaties, vergelijkingen en zintuigelijke beschrijvingen te vinden.550 Een ander aspect dat 

geschikt is voor vervolgonderzoek is het environmental racism dat is te herkennen in Arions 

romans. Omdat dit één van de vele uitingen van ecologisch neokolonialisme is die zijn te vinden in 

zijn romans, krijgt dit element in mijn analyse slechts kort de aandacht. Opvallend is dat 

environmental racism in de geanalyseerde romans vooral is te verbinden aan huidskleur, maar 

soms ook aan klasse. In een aantal romans zijn er namelijk rijke zwarte inwoners die dezelfde 

voorrechten genieten als de witte bevolking. Het zou interessant zijn om verder onderzoek te 

doen naar de woon- en werkomstandigheden in Arions romans en hoe die zijn te verbinden aan 

huidskleur of klasse. Bovendien kunnen bij dat onderzoek ook romans van andere 

Nederlandstalige auteurs worden betrokken waarin environmental racism is te herkennen. 

Ik wil tot slot de algemene aanbeveling doen voor meer onderzoek naar Nederlandstalige 

romans vanuit postkoloniaal ecokritisch perspectief. De postkoloniale ecokritiek biedt tal van 

invalshoeken waarmee een nieuw licht kan worden geworpen op Nederlandstalige romans. Uit 

mijn onderzoek is naar voren gekomen dat de Nederlandstalige postkoloniale romans van Arion 

zich bijvoorbeeld heel goed lenen voor dit perspectief. Het zou, in verwijzing naar Elizabeth 

DeLoughrey en George B. Handley, heel mooi zijn als ook in het Nederlandse taalgebied een 

duurzame dialoog op gang zou komen tussen het postkolonialisme en de ecokritiek.551  

 

 
550 Zie bijvoorbeeld sonnet ‘XII’ in Frank Martinus Arion, Ilusion di un anochi. 16 sonet original di amor 
(Willemstad 1968) en ‘Stemmen uit Afrika. II, VI en XXXV’, ‘Minimale hartstochten’ en ‘Huwelijk’ in Frank 
Martinus Arion, Heimwee en de ruïne. Verzamelde gedichten (Amsterdam 2013 e-boekuitgave). 
551 DeLoughrey en Handley, ‘Introduction’, 24. 
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Samenvatting/Summary 

This research is a postcolonial ecocritical analysis of the representation of interactions with the 

local environment in work of Curaçaoan-Dutch writer Frank Martinus Arion (1936-2015) in the 

light of cosmopolitan bioregionalism and contemporary ecological imperialism or ecological 

neocolonialism. I analysed which elements of those concepts could be recognized in Arion’s 

novels. Also, I looked at the interaction between the concepts and I compared the novels. I have 

analysed four novels of Arion: Dubbelspel (Double play; 1973), Afscheid van de koningin (Farewell 

to the queen; 1975), Nobele wilden (Noble savages; 1979) and De laatste vrijheid (The ultimate 

freedom; 1995). To conduct my analysis, I have used the insights of the econarratology. 

Cosmopolitan bioregionalism is a form of bioregionalism that is developed by Mitchell 

Thomashow. Like bioregionalism, it pays attention to sustainability and living-in-place, which 

means using what a place provides in a sustainable way. However, it adds to that a focus on 

relations between to local and the global.1 Ecological neocolonialism is the present ecological 

control that governments exert on former colonies.2 For an understanding of ecological 

neocolonialism the term ‘slow violence’ of Rob Nixon is vital, that is a gradual and attritional 

violence of which especially people who lack resources are the victims.3 

 My research of Arion’s novels provides interesting insights. Firstly, it indicates an increase 

in attention for the environment in Arion’s novels. Also, my research shows that living-in-place and 

sustainability can be recognized in the way his novels pay attention to the relationship between 

the physical environment and people. Besides, there is a clear relationship between the global and 

the local in his novels. There are counterforces in his novels originating from ecological 

neocolonialism, in which often slow violence can be recognized, that make harmoniously living 

together with nature harder. However, his novels express the conviction that a sustainable 

attitude towards nature will persevere if people work together from an international solidarity.

 
1 Mitchell Thomashow, ‘Toward a cosmopolitan bioregionalism’ in: Michael Vincent McGinnis ed., 
Bioregionalism (e-boekuitgave; Londen en New York 2005) 121-132, aldaar 121; Peter Berg en Raymond 
Dasmann, ‘Reinhabiting California’ in: Cheryll Glotfelty en Eve Quesnel ed., The biosphere and the bioregion. 
Essential writings of Peter Berg (Londen en New York 2015) 35-40, aldaar 35. 
2 Graham Huggan en Helen Tiffin, Postcolonial ecocriticism. Literature, animals and environment (herz. ed.; 
Londen en New York 2015) 32 en 90-91. 
3 Rob Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor (Cambridge, Massachusetts en Londen 
2011) 2 en 4. 
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