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Paradise Lost

Is dit het bestuur van Curaçao? Hoe heeft het ooit zo ver 
kunnen afglijden? Wie wijst de weg? Wie geeft het voorbeeld? 

door Boeli van Leeuwen

Curaçao (1922), jurist, auteur van romans, verhalen en essays. Van Leeuwen debu-
teerde met de roman De rots der struikeling (1959). Andere werken: Een vreemde-
ling op aarde (1962); De eerste Adam (1966); Een vader, een zoon (1978); Schilden van 
leem (1985); Het teken van Jona (1988); Geniale anarchie (1990)

Ik heb eens de volgende definitie van een consultant gehoord: A 
consultant is someone who takes your watch away to tell you what time it 
is. Dit klopt helemaal met het bekende verhaal van de consultant die in de 
bloei van zijn leven, �6 jaar oud, overleed en, eenmaal in de hemel gear-
riveerd, hierover bij Petrus zijn beklag deed. Die hoorde zijn klacht aan en 
sloeg toen het grote boek open, waarin nu eenmaal alles staat genoteerd. 
Na enig geblader glimlachte Petrus zacht en zei: ‘U beweert �6 jaar oud te 
zijn, maar volgens de door u gedeclareerde uren bent u 95.’

• • •

Curaçao en consultants… Is er een causaal verband tussen de verloede-
ring van onze gemeenschap en de toename van het aantal consultants? 
En neemt, naarmate de chaos waarin wij leven groter wordt, de druk op 
deze deskundigen toe om zich anders te organiseren en op te stellen om 
te trachten enige ordening in de relatie met hun werkterrein aan te bren-
gen? Is het, van de andere kant bekeken, nu zo ver gekomen dat wij aan de 
consultants niet alleen vragen hoe we iets moeten doen, maar ook wát we 
moeten doen - om dan nog verder te gaan door onze raadgevers te vragen 
om wat ze ons aangeraden hebben ook voor ons te doen, omdat het eigen 
apparaat dit niet kan?

Wat moeten we doen? Hoe moeten we het doen? En dan: doe het maar 
voor ons, wij kunnen niets meer, want de eigen organisatie is een grote 
puinhoop. Dit is een kwalijke zaak: one does not allow the plumbers to de-
cide the temperature, depth and timing of a bath. Aan de andere kant: nature 
abhors a vacuum. Je kunt het de consultants niet kwalijk nemen dat ze 
zich op uitvoering instellen. Zoals één van hen tegen me zei: `Ik verdom 
het om het zoveelste rapport in een la te zijn.’
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Ik heb de voorzitter van de Federatie Management Consultants ge-
vraagd, hoeveel procent van het werk van de consultant voor de overheid 
wordt verricht. Hij zei eerst 75 procent en krabbelde toen achteruit naar 
50. Het zou mij niet verbazen als 75 dichter bij de waarheid ligt. U kunt 
natuurlijk over het percentage van mening verschillen, cijfers zijn nu 
eenmaal de hoeren in het debat. Ik zoek hier een causaal verband. De ver-
loedering van Curaçao openbaart zich het meest zichtbaar aan de top van 
de structuur: de vis rot nu eenmaal het eerst aan de kop. En de relatie over-
heid-consultant toont dat ook. De chaos is daar het grootst waar de meeste 
orde zou moeten heersen. De consultants zijn door de onbeschrijfelijke 
wanorde binnen de overheidsstructuur geregeld in opspraak gekomen 
door hun relatie met die overheid. Zelden wordt er iets vernomen over 
de relatie tussen consultants en bedrijven. Directie en personeel van de 
Maduro & Curiel’s Bank of van [Bouwmarktketen] Kooijman NV leggen 
hun bedrijven niet geheel of gedeeltelijk in handen van consultants. Dit 
wil niet zeggen dat bedrijven op Curaçao niet worden aangetast door de 
chaos — ze zijn deel van het geheel — maar ze kunnen geen belasting hef-
fen wanneer er een deficit in de kas wordt geconstateerd. Zij moeten wel 
werken binnen het kader van hun mogelijkheden.

Als ik het goed heb begrepen ben ik uitgenodigd door een vereniging 
of belangengroep die bezig is met het formuleren van een gedragscode 
die door een ‘Raad van Toezicht’ zal worden bewaakt. Enige tijd terug 
hebben de pezzo ignorante van de offshore hetzelfde gedaan: op mijn tele-
visiescherm verscheen op een avond een aantal heren in stemmig zwart, 
dat plechtig verklaarde dat je zo rein van ziel moet zijn als een koorknaap 
wanneer je met al die miljarden goochelt. Dat uw Federatie behoefte voelt 
een gedragscode op te stellen doet veronderstellen dat de vereniging zelf 
niet erg happy is met de status-quo. Te veel ongewenste publiciteit, te veel 
negatieve berichten in de media. Men zou wel eens een verkeerd beeld 
kunnen hebben: ‘Jongens, laten we de hand in eigen boezem steken!’ Het 
is ook een bewijs dat de consultants een legitiem deel van het establish-
ment willen worden: je kunt nog zoveel geld verdienen, als er geen per-
ceptie bij het publiek is dat het terecht is verdiend, met inachtneming van 
de Tien Geboden, dan heb je nog niet bereikt wat als hoogste goed wordt 
beschouwd: status.

Dat is de tragiek van de politicus bij ons: hij denkt via de politiek behal-
ve macht, en dus geld, ook status te krijgen, om te merken dat du moment 
dat hij geen gedeputeerde of minister meer is, hij terugvalt naar hetzelfde 
niveau waar hij ooit eerder stond. Dit slaat niet op Miguel Pourier1 — die 
is dan ook geen politicus. De consultant vraagt zich af waarom men het 
doodnormaal vindt dat een medisch specialist �00.000 per jaar verdient, 
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naast zijn contract met de overheid, terwijl de consultant hebzucht wordt 
verweten. Idem dito voor de advocaten en accountants. Deze heren oefe-
nen ook allen een beschermd beroep uit. Zoals uw voorzitter tegen me zei: 
‘Iedere patjepeeër kan het woord consultant op een plank schilderen en 
het op de deur van zijn kantoor timmeren, et presto: hij kan aan de slag.’

Dat is het tweede oogmerk van de Federatie: beunhazen weren opdat 
ze niet met hun lompe schoenen het tapijt van de respectabelen bevuilen 
en daarenboven de spoeling dun maken — vergeeft u mij deze clash van 
metaforen. Stel je voor, een haas met schoenen aan die op een tapijt aan 
een trog staat te slobberen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Bovendien is 
het woord beunhaas zo oud dat de metafoor bijkans losgemaakt is van het 
dier. Reeds in de middeleeuwen werd een werkman die geen lid was van 
het gilde zo genoemd.

(Het zou trouwens onmogelijk zijn te schrijven zonder metaforen. Het 
menselijk lichaam is daartoe door de taal letterlijk geplunderd. Hoofd-
zaak, hoofd van het gezin, hoofd van de tafel, voet van een berg, armslag, 
handig, handzaam, inzicht, gehoorzaamheid en ga zo maar door. Wij ge-
bruiken dagelijks onbewust honderden metaforen. Wat de bijbel zo sterk 
maakt is het directe gebruik ervan. Wanneer Paulus zegt: ‘De man is het 
hoofd van de vrouw’ dan roept hij bijna een lichamelijk beeld op — ik zie 
letterlijk het hoofd van de man. Dit is later geworden: het hoofd van het 
gezin, maar dan is de kracht eruit.)

Revenons à nos moutons.
Toen mij gevraagd werd wat de tekst van mijn bijdrage zou zijn, zei ik 

bijna instinctief Paradise Lost, naar de titel van het grote gedicht van John 
Milton dat ons vertelt,

Of man’s first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe
With loss of Eden, […]

Wij zijn het er allemaal over eens dat de hachelijke situatie waarin wij 
verkeren te danken is aan verlies van normen en waarden. Dat de situatie 
hachelijk is, hoef ik hier niet te benadrukken. U bent geen vreemdeling in 
Jeruzalem. One does not have to belabour the obvious. Maar om u te vertel-
len over de oorzaak van onze ellende, namelijk het verlies van normen en 
waarden, moet ik terug naar het paradijsverhaal, waarvan Milton spreekt.

Het is het enige originele verhaal dat ik ken. Eens leefden we in een lust-
hof waar we volmaakt onschuldig en piemelnaakt rondliepen. In dit para-
dijs stond er een boom des goeds en des kwaads, waarvan we niet mochten 

Zo kan het niet langer!
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eten. De duivel, in de vorm van een slang (het Griekse woord drakoon 
betekent zowel slang als duivel), verleidde de vrouw, die op haar beurt 
Adam weer verleidde om van de boom van goed en kwaad te eten. En Adam 
beet in de appel, dezelfde die nog steeds in onze strot zit en nog altijd de 

adamsappel wordt genoemd. Op 
dat moment besefte Adam dat hij 
naakt was en verstopte zich. Dat 
was het moment van bewustwor-
ding, de eerste keer dat een mens 
le regard de Dieu in zijn nek voelde. 
De gevolgen waren niet misselijk! 

Eva zou voortaan in pijn kinderen baren, hetgeen volledig klopt met dat 
grote kinderhoofd, waar de boom des goeds en des kwaads in de neocortex 
[de zetel van het denken, red.] groeit. Adam zelf zou in het zweet zijns aan-
schijns zijn brood moeten verdienen, zoals u allen weet wanneer u zich in 
uw BMW of Mercedes Benz naar uw cijfers spoedt. De slang tenslotte zou 
voortaan op zijn buik door het stof moeten kruipen. Ook dat klopt, want 
daarvoor had deze draak poten.

Op dit verhaal zijn in de loop der eeuwen de volgende stellingen geba-
seerd. Een: de mens is belast met zonde, of zo u wilt, is van nature slecht. 
Twee: deze zonde gaat van geslacht op geslacht, is dus een erfzonde. Je 
kunt het ook anders formuleren: het geloof zit niet in de moedermelk. 
There is no natural morality. Normen en waarden zijn niet overdraagbaar, 
zoals blauwe ogen en lange tenen. Wie ooit Jezus hebben vermoord, heb-
ben Gandhi 2000 jaar later ook vermoord. Ten derde: de mens weet dat hij 
moet sterven, leeft in de schaduw van de dood en worstelt bij voortduren 
met de vraag hoe aan de dood te ontkomen. Dit laatste blijft hier onbespro-
ken: de metafysica is niet al caso.

In de loop der tijden kreeg de mens de grote geboden: wat hij moet 
doen of laten, zoals geformuleerd in het Oude en Nieuwe Testament. Naast 
deze geboden werd de leer van de vrije wil in de grote concilies nader ge-
formuleerd en verfijnd om Gods almacht en de val van de mens met elkaar 
in overeenstemming te brengen. Nu is de mens een zoogdier. Behalve die 
grote neocortex heeft hij van zijn dierlijke afkomst een stuk crocodile brain 
geërfd. Deze voorparadijselijke brain zegt: pak die vrouw nu, sla hem dood 
nu, steel die hamburger nu, loop zo snel mogelijk weg nu. De neocortex 
zegt: Nee, je krijgt problemen met je vrouw; nee, je gaat de gevangenis in; 
nee, je moet blijven staan, want dan maak je meer kans.

Er is een koorddanser in ons hoofd die zijn evenwicht moet bewaren 
tussen doen en laten. Dat nu is onze hachelijke positie: alles op deze aarde 
is volmaakt, behalve de mens. Er zijn geen gevallen honden, zondige rat-
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ten en geniale gorilla’s. Er zijn geen neurotische bomen en psychopathi-
sche rotsen. Alles om ons heen is wat het is: alleen wij zijn een possibility 
tot goed en kwaad. Zoogdieren met een stuk engel, duivel en God in ons 
hart. Dat de mens tot het kwade neigt, hoeft, dunkt mij, niet te worden 
bewezen. Kijk maar om je heen. In de juristerij noem je zoiets een notoir 
feit, iets dat niet bewezen hoeft te worden. Alleen al in deze eeuw: twee 

wereldoorlogen met 70 miljoen do-
den, Buchenwald, Treblinka, Viet-
nam, Cambodja, Nicaragua, maar 
daarnaast ook antibiotica, vaccin 
tegen polio, ruimtevaart, Van Gogh, 
Matisse, James Joyce en Moeder Te-
resa. De mens kan kiezen: ook het 

goede is binnen zijn bereik. De geboden en de wil om te doen of laten. Dát 
is de Westerse beschaving, deze bundeling van het joods-christelijke en 
Grieks-Romeinse denken. En ik moet zeggen dat dit de enige beschaving is 
die mij in wezen interesseert.

Nietzsche definieerde de mens aldus: Der Mensch ist ein Nein-Sager-
Könner. Geheel ons strafrecht is gebaseerd op het hebben van een wil die 
ongebruikt is gelaten. Mocht je geen wil hebben dan ben je niet strafbaar, 
want er is dan geen opzet of schuld. Dieren zijn dan ook niet strafbaar. Ze 
hebben geen keuze. Een leeuw is een leeuw is een leeuw.

‘De taal is gans een volk,’ zei een Vlaamse dichter. Het verlies van nor-
men en waarden wordt altijd geverbaliseerd. Wat hoor je op straat? …ki 
konjo mi tin kuné laga nan tur na mierda nan tambe ta horta pakiko ami 
no mi ta kibra bo smul pa bo ki karajo bo ta hode ku mi…2 enzovoorts. Wilt 
u een paar cijfers ten bewijze hiervan? We hebben de meeste gevangenen 
per inwoneraantal ter wereld. De helft van onze kinderen halen hun exa-
mens niet. Van alle kinderen is 55 procent buitenechtelijk geboren. We 
hebben een schuld van �,4 miljard gulden. Minstens 80.000 Curaçaoë-
naars zitten in Nederland, terwijl het eiland volstroomt met illegale werk-
nemers.� Onze quality of life is sterk achteruit gegaan. We zitten ’s avonds 
achter tralies, bewaakt door alarminstallaties en Dobermannpincher. Je 
kunt niet naar een afgelegen baai of met een meisje in je auto zitten vrijen. 
De tegenstelling tussen de rijken en de armen wordt steeds groter, hoewel 
je merkwaardig genoeg nog in de armste wijken jongelui ziet lopen met 
20.000 gulden aan goud om hun nek, terwijl sleeën van auto’s voor krotten 
in de zon staan te blakeren.

Deze gemeenschap schenkt geen rust en veiligheid meer. Het is een 
grote bende. Wie hebben er gefaald? Heel eenvoudig: wij allemaal. De 
vader die afwezig is, de corrupte douanier, de onderwijzer die het voor 

Zo kan het niet langer!
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gezien houdt, de politicus die steelt, de witwasser die sjoemelt. Kortom: 
wij allen die de normen en waarden in het slijk hebben laten vallen, heb-
ben de drakentanden gezaaid, die nu overal op het eiland tussen de cac-
tussen liggen. 

Het spijt me te moeten constateren dat sinds de autonomie er in de poli-
tiek een negatieve selectie heeft plaatsgevonden, de voortreffelijke idealis-
ten natuurlijk uitgezonderd. Deze negatief geselecteerde politici hebben 
op hun beurt weer negatief geselecteerde ambtenaren benoemd. Er zijn 
momenten in mijn leven geweest dat ik, zittend in de Eilandsraad om drie 
uur in de morgen, plotseling in verbijstering mijzelf afvroeg: ‘Is dit het be-
stuur van Curaçao? How did we ever get this far?’ Ik heb praktisch de hele 
periode meegemaakt vanaf het begin van de autonomie tot 1982, als amb-
tenaar in topfuncties. In deze hele tijdsspanne is de kwaliteit van bestuur 
en apparaat steady on gedaald. Op het ogenblik is volgens mij de rechter-
lijke macht de enige instelling die op een zeker niveau functioneert. Maar 
waaraan moet een kind dat geen vader heeft zich vastklampen? Hoe moe-
ten kinderen op school leren terwijl ze niet hebben ontbeten, omdat hun 
moeder de avond tevoren in het casino is geweest? Waarom zou ik niet 
stelen als de top de boel aan het plunderen is? Wie wijst de weg? Wie geeft 
het voorbeeld?

Curaçao is een gespleten samenleving. Alle sociologen zijn het daarover 
eens. Maar in alle onderdelen van de samenleving had je vóór de autono-
mie elites. Deze elites zijn door de politiek kapotgemaakt. Hende drechi 
en hende netchi hebben plaatsgemaakt voor hende sabí en hende bibu.4 Het 
water is troebel geworden en uiteraard is het in troebel water goed vissen. 
Er verrijzen poenige paleizen, met uitzicht op die mooie zee, griffioenen 
op het hek en blauwe swimming pools in het diabaas. Proleten, sjoemelaars 

en drugshandelaren in Georgio 
Armani-pakken scheuren in hun 
Corvettes en Porsches, en laten het 
stof wervelend op onze hoofden 
nederdalen. Je kunt bij ons met 
40 jaar al een penshonado5 zijn en 
met je computer en fax je zaken in 

Hongkong rustig blijven behartigen, terwijl je praktisch geen belasting 
betaalt. Naast de armoede is er ook een enorme hoeveelheid geld in om-
loop op het eiland. Zwart geld, grijs geld en wit geld, goed gewassen en 
daarna glad gestreken.

De structuren zijn bij ons zo verziekt, dat een man als Miguel Pourier 
hierin helemaal niet kan functioneren. Hij loopt verbijsterd rond als 
een non in een bordeel. Van wijn maakt men azijn, van azijn nooit weer 
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wijn, dat is de bittere realiteit waarmee Miguel moet leven. Uw voorzit-
ter zei tijdens onze voorbespreking: ‘Wees niet zo cynisch, je hebt toch 
zelf geschreven dat we weliswaar sinds 16�4 permanent bezig zijn naar 
de bliksem te gaan, maar dat we steeds weer door onze beschermengel 
worden gered.’ Natuurlijk, in Jamaica en Venezuela leven er ook men-
sen, en Haïti is een republiek met alle franjes die aan de onafhankelijke 
status hangen. Uiteraard: als je zo moet leven dan leef je zo. De mens 
is enorm taai, maar ik heb mijn neven uit Carácas zien terugkeren als 
gebroken mannen. Alles wat ze hadden opgebouwd was gestolen door 
gewetenloze politici, bankiers en hun handlangers. Zo’n rijk land, hoe is 
het mogelijk?

Maar gaan we zelf niet die kant uit? Enkele weken terug is het onder-
zoek naar de zaak van het Parker Hotel op Bonaire begonnen. Voor 80 
miljoen gulden aan nu verkwanselde overheidsgaranties had je duizend 
volkswoningen kunnen bouwen of het liquiditeitstekort van Curaçao 
voor een flink stuk kunnen terugdringen. Denk niet dat de zogenaamde 
ontwikkelde landen geen corruptie kennen. Maar de corruptie is daar 
gestructureerd. De kip die de gouden eieren legt, wordt niet de nek om-
gedraaid. Je geeft het hotel niet aan een patjepeeër, maar aan een bonafide 
hotelier en het project aan een bekwaam aannemer en als je later minister 
af bent, word je commissaris… 60.000 gulden per jaar. Dat is in vier jaar 
ook een kwart miljoen. Maar het hotel draait en het gebouw stort niet in. 
Je neemt niet iemand in dienst om een stem te winnen, want die stem kost 
meer dan een ton voor je die nietsnut weer kwijtraakt, als je hem tenmin-
ste kwijtraakt.

Waar zijn we in Godsnaam mee bezig? In plaats van te proberen de 
waarden en normen te herstellen, strooien we onafgebroken een regen van 
confettislogans over elkaars hoofden uit. Konstrukshon, re-orientashon, 
nos propio cultura, himno i bandera, e pida baranka sagrado aki, idioma 
i identidad, nos patrimonio sagrado.6 Words, words, words ad nauseam. 
Alles wordt overgoten met een saus van patriottisme. Maar ik geloof nog 
steeds in de uitspraak van Samuel Johnson: ‘Patriotism is the last refuge 
of a scoundrel’ en ik zeg, evenals Heinz Johst: ‘Zodra ik het woord cultuur 
hoor, grijp ik naar mijn pistool’ (een uitspraak die wel eens ten onrechte 
aan Metternich wordt toegeschreven, maar dit terzijde). We hebben niets 
aan woorden, je kunt geen woorden eten. Kijk naar Venezuela: men zwelgt 
daar in woorden: patria, honor, dignidad, libertad,7 terwijl het volk van de 
honger verrekt. Je kunt het Venezolaanse volkslied honderd keer per dag, 
zo plechtig mogelijk, op je televisie scherm projecteren.

Wat je moet doen is ophouden met stelen.
It’s as simple as that.

Zo kan het niet langer!
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Ik weet dat het een goede gewoonte is om een voordracht waarvoor 
wordt betaald, te beëindigen met een blijde, in ieder geval bemoedigende 
boodschap. Ik heb het einde van mijn betoog vijf maal herschreven. Het is 
mij niet gelukt. Ik laat het laatste woord aan William Butler Yeats.

Things fall apart; the centre cannot hold;
[…]
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Paradise Lost’ is de enigszins ingekorte en voor publicatie geredigeerde tekst van een voor-
dracht die Boeli van Leeuwen hield voor de leden van de Antilliaanse Federatie Manage-
ment Consultants in Landhuis Zeelandia, Curaçao, op 15 september 1995. De voordracht 
is opgenomen in: Aart G. Broek, Jeen Mourik en Federico Oduber (red.), Aangaande Boeli. 
Haarlem: In de Knipscheer, 1997. pp. 7-19 De noten zijn toegevoegd door de redactie
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 Noten

1 Premier van de Nederlandse Antillen 
van 1994-1998 en van 1999-2002, als-
mede voor een korte interim-periode in 
1979.

2 … wat heb ik verdomme daarmee te 
schaften laat ze allemaal maar in de 
stront zakken ze stelen ook waarom ik 
dan niet ik sla je op je bek kolere waar 
bemoei je je mee oprotten …

� De aangereikte cijfers, met name die 
van de staatsschuld en het aantal mi-

granten naar Nederland, zijn de afgelo-
pen jaren navenant gestegen. 

4 Fatsoenlijke, integere mensen hebben 
plaatsgemaakt voor sluwe, doortrapte 
mensen.

5 Welgestelde, gepensioneerde.
6 Opbouw, heroriëntatie, onze eigen cul-

tuur, volkslied en vlag, dit stuk heilige 
rotsige grond waarop wij leven, eigen 
taal en identiteit, ons gecanoniseerde 
erfgoed.

7 Vaderland, eer, waardigheid en vrij-
heid.


