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Risico's van smetvrees 

Nederland, de Cariben en het postkolonialisme 

E E N A V O N D IN H E T  Tropeninstituut in Amsterdam: de manifestatie 

'In Other Words' in September 1995. Een ambiance die je multicultu-

reel zou kunnen noemen. Of postkoloniaal, want het onderwerp is 

migrantenliteratuur. Tijdens de persoonlijke, soms emotionele discus

sie die een aantal migrantenauteurs over taal voert (hun vervagende of 

te intieme moedertaal, het weerbarstige Nederlands, de interferenties) 

doet de Curacaose schrijver Frank Martinus Arion een uitspraak die 

klinkt als een gemoedelijke plaagstoot, maar die in mijn hoofd blijft 

resoneren: 'Het lijkt wel alsof Nederlanders hun Nederlands-zijn wil

len afschermen. Ze willen niet dat er iemand in binnenkomt.' Arion is 

niet de eerste en niet de enige die zoiets stelt, ik las hetzelfde inzicht bij

voorbeeld ook in een column van Stephan Sanders. Zou het dus waar 

zijn? Bewaken Nederlanders hun taal jaloers, zijn ze beducht voor vieze 

vingers en foute accenten? Zijn ze er afkerig van als een buitenlander 

hun hoogst eigen, meewarig beminde moedertaal in de mond neemt? 

Willen ze het alleenrecht houden op hun dappere kleine taal? En als dat 

zo is - en dat denk ik - waarom dan? Is het smetangst, gierigheid, gene, 

preutsheid of kwaje territoriumdrift? 

De opmerkelijke houding van de autochtone Nederlander staat 

haaks op de talige attitude die in postkoloniale literatuur en literatuur-

theorie tentoon wordt gespreid en wordt overdacht. Wie zich verdiept 

in de zich onstuimig uitbreidende Engelstalige postkoloniale litera

tuur, constateert dat het Engels allang in een veelheid van varianten uit-

eengevallen is, die soms tot hoge literaire bloei komen. In Groot-Brit-

tannie wordt het literaire toneel meer en meer beheerst door de tongen 

uit voormalige kolonien. Dat wil niet zeggen dat de situatie zich in 

voile harmonie ontwikkelt. De Engelstalige postkoloniale literatuur 

zindert vaak van woede, aanklachten tegen koloniale agressie en 

(post)koloniale corruptie en overlevingsdrang. Die woede vertaalt zich 

vaak in een al dan niet expliciete literaire taalstrijd. 

Laat ik die taalstrijd aanschouwelijk maken door een radicale visie 

op taal van een Engelstalige Caribische schrijfster te presenteren. Mar-


