
EEN GOED GESPREK 
 
Als we op Curaçao een wandeling 
door Punda maken eindigt die 

steevast op het pleintje voor het 
Postkantoor. Om het even of we 

via Maduro- en Columbusstraat 
lopen, met hun typische winkels 

voor de lokale bevolking, of langs 
de barkjes, met zijn schat aan 

tropisch fruit en dito groente; ons 
einddoel is als regel dit plein, 

waar je op een bankje in de scha-

duw van de bomen het leven van 
alledag van de Curaçaose mens 

kunt gadeslaan. Je treft er dan 
ook nauwelijks dagjesmensen van 

de cruise-schepen of andere toe-
risten aan. 

            Nieuwe Markt 
Aan de ene kant van het plein ligt 

de cirkelvormige Nieuwe Markt, 

waar van alles en nog wat te koop 
is: van snuisterijen en gebruiksar-

tikelen voor de huishouding tot 
varkenssnuiten en –staarten; van 

moten vis tot liefdesdrankjes en 
medicijnen tegen liefdesverdriet. 

Aan de andere kant, schuin ach-
ter het Postkantoor, vind je Plasa 

Bieu, de Oude Markt, waar je 
rond de middag voor een zeer re-

delijke prijs van een uitstekende 
Krioyo-maaltijd kunt genieten. De 

beste stoba di kabritu (geiten-
stoofvlees) en Krioyo visschotel 

schijn je bij Ivonne te krijgen; 
helemaal vooraan. Daar staat dan 

ook meestal een hele rij liefheb-
bers geduldig op hun beurt te 

wachten. En voor een heerlijke 
pompoenpannenkoek moet je bij 

Zus di Plasa zijn; helemaal aan 
het eind. 

Maar meestal halen mijn vrouw 

en ik Plasa Bieu niet en stranden 
we bij de wagen, waar je de lek-

kerste batido’s (een soort milk-
shake van tropische vruchten) 

kunt krijgen: rechts van het Post-
kantoor, tussen de Nieuwe en de 

Oude Markt in. Met een batido 
van mango of papaya genietend 

op een van de banken op het 
pleintje voor het Postkantoor be-

sluiten we als regel onze wande-
ling. 

                Oude Markt 
Zo ook deze keer. Terwijl ik bij de 

batido-wagen op mijn beurt 
wachtte, zocht mijn vrouw alvast 

naar twee plaatsen op een van de 
banken in de schaduw. Dit keer 

had ze pech: alle bankjes waren 
bezet. Op twee dicht bijeen 

staande banken onder een boom 



zat een stel Curaçaose mannen 

van middelbare en oudere leeftijd 
bijeen; kennelijk de dingen van 

de dag besprekend.Toen een van 
hen in de gaten kreeg dat mijn 

vrouw een plaatsje zocht schoof 
hij meteen een eindje op, zodat 

er een plek voor haar vrij kwam, 
waarvan ze dankbaar gebruik 

maakte. 

             Batido-wagen 
 Even later kwam ikzelf met twee 

batido’s aanzetten, waarop de-
zelfde man een plaats op de an-

dere bank zocht en mij zodoende 
een plek naast mijn vrouw ver-

schafte.  
Inmiddels was het gesprek, dat 

voordien in het Papiaments ge-

voerd werd, naadloos overgegaan 
in het Nederlands; kennelijk met 

de bedoeling ons bij hun conver-
satie te betrekken. Een van hen 

wilde weten of wij voor het eerst 
op Curaçao waren en hoe het ons 

beviel. Op mijn antwoord, dat wij 
er ruim 17 jaar gewoond en ge-

werkt hadden en met veel plezier 
regelmatig terugkwamen werd er 

instemmend gemompeld. Vervol-
gens wilde een ander weten hoe 

lang wij al getrouwd waren. “Al 
bijna 53 jaar” antwoordde mijn 

vrouw; “en u?” “Al 42 jaar”, ant-

woordde hij trots. Mijn weder-
helft, plagend: “En met dezelfde 

vrouw?” Algehele hilariteit bij de 

overige bankzitters; de ‘ata’s!’  en 

‘hesu’s!’ (uitroepen van verras-
sing of leedvermaak) waren niet 

van de lucht. 
De aangesprokene richtte zich nu 

quasi-ernstig, met een twinkeling 
in zijn ogen, tot mijn vrouw, ter-

wijl zijn vrienden naar het puntje 
van de bank schoven, om maar 

niets van zijn repliek te missen. 
“Mevrouw”, sprak hij, “ik zal u 

iets vertellen. Ik ben inderdaad al 
42 jaar bij dezelfde vrouw, en ook 

nog eens zonder ‘byside’ (bijzit). 
En weet u waarom? Omdat ik he-

lemaal niets van vrouwen begrijp! 

Pas nu, na 42 jaar, begin ik hier 
en daar een klein beetje  hoogte 

te krijgen van mijn eigen vrouw. 
Ik zal u een voorbeeld geven. 

Mijn naam is Humphrey, al sinds 
mijn geboorte. Maar mijn vrouw 

noemt mij gewoonlijk Wally. Als 
ze ‘Humphrey!’ roept weet ik dat 

ze ontstemd is, om welke reden 
dan ook. Zegt ze ‘Hummy’, dan 

weet ik dat ze mij ergens voor 
nodig heeft. Maar roept ze 

‘Hum!’, dan is het goed mis en 
kan ik haar beter uit de weg 

gaan. Dus zult u nu begrijpen, dat 

ik dat hele proces met een andere 
vrouw niet nog een keer wil mee-

maken”. 

            De bankzitters 



Een driftig ja-knikken en gemom-

pel van instemming alom, terwijl 
de spreker tevreden om zich heen 

keek; zo met een air van: ’Dat 
heb ik er maar weer eens goed 

van afgebracht!’  
Mijn vrouw kon het toch niet laten 

om er op door te gaan en met 
een onschuldige blik richtte ze 

zich weer tot de vorige  spreker: 
“Maar denkt u dan dat mannen 

een jongere vrouw of een ‘byside’ 
nemen omdat ze menen die beter 

te begrijpen?” 
Even was het doodstil, maar toen 

barstte iedereen om ons heen in 

lachen uit. De aangesprokene 
nam de handschoen op en ant-

woordde: ”Mevrouw, u en ik we-
ten wel beter waar het die man-

nen om gaat, als ze een jongere 
vrouw nemen. Ze denken name-

lijk, dat dat vrouwtje voor hun 
charmes valt. Maar de werkelijke 

reden voor die jongdame is, dat 
ze achter zijn ritssluiting wil ko-

men!” Mijn vrouw, verbluft: ”Wel-

ke ritssluiting?” Quasi verbaasd 
antwoordde hij, terwijl hij op de 

ritssluiting van zijn achterzak 
wees: ”Deze hier, waar mijn 

beurs zit! Of had u iets anders 
gedacht?” 

Een homerisch gelach van de 
vriendenschaar volgde. De spre-

ker had gescoord; dat was duide-
lijk. Even duidelijk als het feit, dat 

er aan dit gesprek verder niets 
toe te voegen was. 

Dus namen we afscheid en terwijl 
we naar onze auto liepen zei mijn 

vrouw, ietwat sarcastisch: “Zo zie 

je maar weer: er gaat toch niets 
boven een goed gesprek…” En 

daarmee kon ik volledig instem-
men. 
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