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Een zuster gevonden, een
minnares verloren
De dertigjarige hoofdpersoon Frits
Ruprecht is na een afwezigheid van
veertien jaar terug op zijn geboorte-
eiland om zijn erfenis af te wikke-
len. Aangezien zijn ouders zijn
overleden en hij geen broer of zus
heeft is hij de enige erfgenaam. De
erfenis bestaat uit een woonhuis in
de stad, het bijbehorende koetshuis
met daarin geparkeerd de oude
Ford en de plantage Miraflores. 

Maar er is ook een andere reden
waarom hij is teruggekeerd. Hij
heeft genoeg van Europa waar hij
als zestienjarige naar toe was ge-
gaan. Hij wil ‘bij een negerin leven’
en hij haatte ‘in Europa de bleke ge-
zichten met hun visachtige kilheid,
hun gebrek aan broederlijke en
zusterlijke sympathie’.

Reeds op het schip waarop hij
aankomt, overhandigt de notaris
hem de sleutels van de stadswo-
ning, het koetshuis en de plantage
Miraflores. Achter zijn rug wordt
gefluisterd dat hij zijn vader al veel
geld heeft gekost en dat het niet
lang meer zal duren alvorens hij
ook deze erfenis er doorheen zal ja-
gen. Een uitnodiging van de notaris
om bij hem thuis een hapje te eten
met zijn vrouw en hun dochter To-
nia, slaat Frits Ruprecht beleefd
maar resoluut af. 

Als hij het schip verlaten heeft en
hij alleen op de kade staat moet de
eerste opwelling van ‘niets dan
heerlijkheid’ de nodige plaats inrui-
men voor een bepaalde sombere en
wordt hij overvallen door zelf-
moordneigingen (,,Frits werd tege-
lijk bevangen door het gevoel maar
dadelijk harakiri te zullen plegen”).
Hij weet de zelfmoordneigingen te
bedwingen en hij wandelt van de
kade naar zijn stadswoning. Onder-
weg verbeeldt hij zich dat zijn nicht
die zo’n hekel aan hem had, hem
weer staat uit te lachen achter een
van die opengeklapte jaloezielatten.

Bij de stadswoning aangekomen
doet zijn ouderlijk huis hem den-
ken aan een mausoleum. Hij durft
niet naar binnen te gaan, want vol-
gens zijn gevoel waren zijn ouders
niet begraven op het kerkhof, maar
lagen zijn ouders ‘in het dichte huis
naast elkaar met de ogen wijd open
gericht naar het plafond’.

Hij stapt in de oude Ford van zijn
vader en rijdt niet naar het kerkhof
om het graf van zijn ouders te be-
zoeken, maar gaat naar ‘Miraflores’.
Op weg stopt hij bij zijn jeugd-
vriend Karel die inmiddels district-
meester is geworden. De aanvanke-
lijke amicale sfeer van het gesprek
slaat om als Karel opmerkt dat hij
graag had gezien dat Frits een
schim was gebleven en nu niet in le-

vende lijve voor hem had gestaan
met jaloezie opwekkende verhalen
over Europa. Deze opmerking
schiet Frits in het verkeerde keelgat.
Hij breekt het gesprek abrupt af en
beent boos weg. Hij stapt in de auto
en rijdt weg. 

Als Frits vertrokken is, vraagt hij
zich af of Karel inderdaad zo on-
vriendelijk was geweest of dat hij
misschien woorden had gehoord
die nooit zijn uitgesproken, want
behalve zelfmoordneigingen, heeft
hij ook hallucinaties.

Tegen zonsondergang komt hij
aan in Miraflores. Rentmeester
Wantsjo doet het hek voor hem
open. De door slaven opgetrokken
muren zijn ‘krijtachtig wit, als een
gil in de doorzichtig-groene avond’. 

Aangekomen bij het landhuis
schreide ‘diep in hem een oude, bij-
na dode stem’ als hij denkt aan zijn
moeder die vaak schommelde op
het terras van het landhuis. Het ge-
voel dat hij nooit meer zijn moeder
zou zien schommelen op het terras
vervult hem van ‘een grote bijna
misselijke leegheid’. 

Hij loopt het landhuis binnen.
Als hij de voormalige slaapkamer
van zijn ouders binnen wil gaan
‘was het of iemand of iets met gloei-
ende ogen uit de duisternis een
sprong naar hem terugmaakte, hem
bij de schouders greep, hem in de
oren gilde’. Doodsbleek slaat hij de
deur van de slaapkamer dicht.

‘Miraflores’ is voor Frits Rup-
recht ‘a trip down memory lane’.
Jeugdherinneringen dringen zich
op. Hij ziet nog voor zich hoe hij
vroeger ging jagen met Karel die
hem nu zo vijandig bejegent en hoe
zijn nicht met haar helderblauwe
ogen en goudkleurige haren hem
vaak uitlachte. 

Maar vooral moet hij denken aan
Maria, de kleindochter van de rent-
meester, die samen met hem is op-
gegroeid en waarmee hij vaak op
een bankje in de palmentuin zat te
luisteren naar koerende duiven.

Hij heeft gehoord dat Maria nu
onderwijzeres is in de stad en dat
zijn vader haar opleiding had be-
kostigd. Hij vindt dat verdacht want
waarom zou zijn vader de studie
van Maria betalen. ,,Wat den mens

het meest verraadt, blijft nog steeds
zijn eigen hart”, merkt hij op. Was
zijn vader ook de vader van Maria
en niet Theodoor zoals de officiële
vader van Maria heet. Ondertussen
lijkt hij in het schemerdonker een
schim van Maria te zien in het huis,
maar dat kan niet, want Maria is
onderwijzeres en woont in de stad. 

Voor alle zekerheid gaat hij in het
achterhuis naar de voormalige
slaapkamer van Maria. Tot zijn ver-
bazing is zij daar. Zij is heel blij om
hem te zien en zij is na veertien jaar
een volwassen vrouw geworden.
Maar net als zij intiem worden,
klinkt er gerammel aan de voor-
deur. Frits gaat ontstemd naar de
voordeur en treft daar Wantsjo aan.
Boos laat hij hem niet uitpraten.
,,Op het ogenblik, dat hij de deur
voor de neus van Wantsjo wilde
dichtsmijten, hoorde hij een gillen
even onwerkelijk als daarstraks toen
hij de deur opende van zijn moe-
ders slaapkamer: ,,Maria is de doch-
ter van uw vader!” Na deze dramati-
sche anticlimax blijft Frits onthutst
en ontnuchterd achter. En zo heeft
hij een zuster gevonden, maar een
minnares verloren.

Literaire thriller met ma-
gisch-realistische inslag
Mijn zuster de negerin is een span-
nende thriller met twee spannings-
lijnen. 

Wat het spannend maakt is dat
vanaf het begin van de novelle het
onderscheid tussen feit en fictie 
wazig is. Stond de nicht van Frits
Ruprecht nu echt achter de openge-
klapte jaloezieën? Lagen zijn overle-
den ouders in het dichte huis naast
elkaar met de ogen wijd open ge-
richt naar het plafond? Was Karel
nu echt zo vijandig tegen hem 
of had hij woorden gehoord die
nooit uitgesproken waren? Zweeft
daar inderdaad de schim van Maria?

Shakespeare zou zeggen ‘To be 
or not to be. That is the question’.  
Wat het ook spannend maakt is dat
Frits gaat twijfelen of Maria nu echt
de dochter is van Theodoor zoals
beweerd wordt. Hij vindt het ver-
dacht dat zijn vader Alexander Rup-
recht de opleiding van Maria heeft
betaald. Dit is veelal een teken dat
het zijn buitenechtelijk kind is. 

Aan het slot van de novelle volgt
de ontknoping. Nee, het is niet de
schim van Maria die door het huis
dwaalt. En ja, Maria is inderdaad de
dochter van zijn vader, het is dus
zijn halfzus. 

Ook in de short story ‘Don’t look
now’ uit 1971 van de bekende thril-
lerschrijver Daphne du Maurier ver-
vaagt de grens tussen realiteit en fic-
tie. Deze short story gaat over een
echtpaar dat een dochter verliest. In
Venetië ontmoeten zij een helder-
ziende die hen vertelt dat hun over-
leden dochter met hen in contact
wil komen om hen te waarschuwen
voor gevaar. Zij menen een schim
te zien van hun dochter.

De in 1935 gepubliceerde Mijn
zuster de negerin heeft een magisch
realistische inslag in de zin dat het
zich afspeelt op het grensvlak van
werkelijkheid en ingebeelde werke-
lijkheid. De dubbelzinnige perspec-
tieven van deze novelle versterken
de magische suggestie. 

De koetsier Pedritoe die de jon-
gen Frits Ruprecht verhalen vertelt
over ‘prinsessen die zingen in den
hemel, over het spook dat als witte
ezel verschijnt met een blauwe ster
tussen zijn rechtopstaande oren’
versterkt de magisch realistische
sfeer in deze novelle.

Ook in een gedicht als ‘Wie weet
Malinda’ dat geen deel uitmaakt van
Mijn zuster de negerin, is de magisch
realistische sfeer aanwezig. Dit ge-
dicht van Cola Debrot is ontleend
aan het verhaal van Ma Linda dat op
Bonaire wordt verteld. In dit verhaal

ontmoet een jongeman op een be-
grafenis een mooie jonge weduwe
met een diabolische maar tegelij-
kertijd engelachtige glimlach. Zij
nodigt hem uit om haar op haar
plantage te bezoeken. Als hij besluit
om op haar uitnodiging in te gaan,
kan hij de plantage niet vinden. Als
hij het zoeken opgeeft en naar huis
terugkeert, blijkt hij een oude man
geworden te zijn met grijze haren,
een gerimpeld gezicht en een
duistere oogopslag.

Een van de beste vrienden van
Cola Debrot was Carel Willink. Hij
was getuige bij het huwelijk van Co-
la Debrot met Estelle in mei 1936.
Deze bekendste magisch realisti-
sche Nederlandse schilder heeft in
1936, een jaar dus na het verschij-
nen van Mijn zuster de negerin, een
intrigerend portret van Cola Debrot
geschilderd

Slot
Na herlezing van Mijn zuster de ne-
gerin blijven drie vragen, waar ik
zelf geen antwoord op heb, mij in-
trigeren, namelijk:
(1) Is Mijn zuster de negerin met zijn
magisch realistische inslag een
voorloper van de magisch realisti-
sche roman zoals die in de jaren
zestig in de Latijns Amerikaanse li-
teratuur doorbrak met ‘Cien años
de soledad’ (1967) van de Colombi-
aanse auteur en Nobelprijswinnaar
(1982) Gabriel García Márquez?
(2) In hoeverre is deze novelle auto-
biografisch? 
(3) wat is de actualiteitswaarde van
deze novelle uit 1935?

Om bij de eerste vraag te begin-
nen. Gabriel García Márquez maar
ook een schrijver als de Chileense
auteur Isabel Allende die ‘La casa de
los espíritus’ (1982) schreef, zou
niet vreemd opkijken van de passa-
ge in Mijn zuster de negerin waarin
Frits Ruprecht wordt besprongen

door ‘iemand of iets met gloeiende
ogen’ als hij in ‘Miraflores’ de voor-
malige slaapkamer van zijn ouders
binnen wil gaan. 

Zo wist Gabriel García Márquez
te vertellen dat hij als kind opgroei-
de bij zijn grootouders en dat hij
een keer geen slaap kon vatten van-
wege gesnurk in zijn slaapkamer.
Toen hij zich daarover beklaagde bij
zijn grootvader antwoordde die dat
hij sliep in de slaapkamer van zijn
overleden tante en dat die altijd he-
vig snurkte! Alsof een snurkende
overleden tante de gewoonste zaak
ter wereld is.  

In de Nederlandstalige magisch
realistische literatuur zijn ‘De trap
van steen en wolken’ (1940) van Jo-

han Daisne en ‘De komst van Johan
Stiller’ (1960) bekende magisch re-
alistische romans. 

De tweede vraag is in hoeverre
deze novelle autobiografisch is,
want de hoofdpersoon Frits Rup-
recht is op dezelfde dag geboren als
de auteur Cola Debrot, namelijk op
4 mei 1902.  

Zijn biograaf Jaap Oversteegen
rept in de biografie ‘Gemunt op we-
derkeer’ (1994) over Cola Debrot
niet over een halfzus van Cola. Ook
ontkende Cola Debrot dat hij ooit
een halfzus heeft gehad. Als ik de
biograaf van Cola Debrot en Cola
Debrot zelf mag geloven, dan is
Mijn zuster de negerin niet autobio-
grafisch in de zin dat Cola Debrot

een halfzus gehad heeft. Wel
schrijft Jaap Overstegen dat Cola
Debrot veelvuldig last had van de-
pressies. Is Mijn zuster de negerin in
die zin autobiografisch dat Cola
Debrot net als Frits Ruprecht last
had van depressies? 

Een derde vraag is in hoeverre
Mijn zuster de negerin nog actueel is.
Deze novelle speelt zich af tegen de
achtergrond van een etnisch geseg-
regeerde samenleving waarbij als
erecode gold dat een vader de oplei-
ding van zijn buitenechtelijk kind
betaalde. De vraag is of Curaçao bij-
na tachtig jaar na het verschijnen
van deze novelle nog steeds een et-
nisch gesegregeerde samenleving
is. En de vervolgvraag is of deze ere-

Naar aanleiding van de opiniepagina zaterdag in deze krant van de hand van Henry Habibe,

hier de lezing van Walter Palm over ‘Mijn zuster de Negerin’. Palm: ,,Ik laat graag het

oordeel over mijn lezing over aan de lezer.”

Door Walter Palm

Cola Debrot, in jonge jaren en
wat ouder.

De voordracht bij de viering van het eenjarig bestaan van de Dutch Caribbean Book Club (DCBC) van Palm
leidde tot discussie. Zo schreef Henry Habibe zaterdag in het Antilliaans Dagblad een opiniestuk hierover. 
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Walter Palm tijdens het gezellig samenzijn na de presentatie. 

Een andere kijk op 
‘Mijn zuster de negerin’

De verschillende uitgaven van ‘Mijn zuster de negerin’.


