
 
 

 
 

Op een mooie maandagmorgen 

eind januari, enkele dagen na 

aankomst op Curacao voor onze 

jaarlijkse winter break, besloten 

mijn vrouw en ik naar een baai op 

Band’Abou te gaan om te zwem-

men. 

Normalerwijze zouden we vanaf 

ons appartement op Seru Coral 

Resort de kortste weg via Ronde 

Klip, Brievengat, Gosieweg en Rio 

Canario hebben genomen. Maar 

door de aanhoudende regens van 

de laatste maanden stond de weg 

naar Ronde Klip blank over een 

lengte van meer dan 100 meter, 

waardoor de soms diepe kuilen in 

het wegdek niet te zien waren. 

Daarom kozen we de route via 

Santa Rosaweg, brug en Cas Chi-

quito.  

 
Stad vanaf oprit brug 

Even voor we ter hoogte van Cen-

trum Piscadera Supermarkt waren 

stelde mijn vrouw voor, nog wat 

drinkwater en knabbels voor on-

derweg in te slaan; dus stopte ik 

bij genoemde toko en bood aan 

even naar binnen te wippen om er 

te cateren. “Oké, pak maar een 

sixpack water en een bus Chee-

weez (kaasstengels)”, zei mijn 

vrouw, “dan wacht ik wel in de 

auto”. Zo gezegd, zo gedaan.          

Het was erg rustig in de toko op 

maandagmorgen, even na negen 

uur. Er liepen minder klanten rond 

dan vakkenvulsters. Die laatsten 

waren bezig de lege schappen bij 

te vullen, wat geen overbodige 

luxe was: blijkbaar was het voor 

de toko een drukke zondag ge-

weest. (Op Curacao zijn tegen-

woordig de supermarkten ook op 

zondag geopend, evenals trou-

wens de tankstations). 

 

 De indeling van de winkel was 

mij onbekend, dus schoot ik het 

eerste beste winkelmeisje aan 

met de vraag, waar ik de flesjes 

drinkwater kon vinden. Met een 

vermoeid gebaar duidde zij er-

gens in de ruimte en mompelde 

wat in het Papiaments, waarvan ik 

enkel “atras” verstond. Dus ging 

ik met gezwinde pas naar de ui-

terste hoek van de grote hal, 

waar ik inderdaad naast allerlei 

softdrinks ook een hele batterij 

met flessen water, groot en klein, 

aantrof. Maar geen sixpacks! 

Desgevraagd antwoordde een van 

de daar bezig zijnde vakkenvul-

sters tot mijn verbazing in vlekke-



loos Nederlands: “Wij hebben gro-

te en kleine flessen water alleen; 

geen sixpacks. Neem die maar!”, 

waarbij ze met een vaag gebaar 

naar de flessen water wees. Ik 

laadde 6 flesjes water in mijn 

mandje en vroeg haar waar ik de 

Cheeweez kon vinden. Zonder 

woorden verwees ze me naar de 

volgende gang, waar een andere 

juffrouw net bezig was de schap-

pen met snacks bij te vullen. Aan 

de snelheid waarmee dat gebeur-

de maakte ik op, dat zij deze klus 

als haar dagtaak beschouwde. 

Maar hoe ik ook keek: er stond 

van alles behalve Cheeweez. Dui-

delijk geïrriteerd dat ik haar on-

derbrak bij haar werkzaamheden 

– tenslotte wilde zij ook graag om 

half zeven naar huis – antwoord-

de ze desgevraagd :”Cheeweez 

hebben we niet; neem deze: zijn 

ook lekker”, waarbij ze me een 

van de zakken met Nibbit’s, die ze 

net in haar handen had, in het 

mandje legde. 

 

 Tegen zoveel overredingskracht 

had ik geen verweer. Ik griste nog 

snel een bus Pringles van het 

schap en spoedde me naar de 

enige kassa die open was. Daar 

vertrok gelukkig net de vorige 

klant, in het kielzog van een in-

pakker, die met 2 bruine papieren 

zakken in zijn armen op weg was 

naar haar auto en zijn fooi. 

De Curacaose dame, die achter de 

kassa zat, is moeilijk te beschrij-

ven. Van onbestemde leeftijd, 

ietwat mollig, keurig gestreken 

haar, wat te nadrukkelijk opge-

maakt, goed gekleed in een fel-

kleurige jurk: niets mis mee. Wat 

echter opviel was haar lijdende 

blik, alsof ze al het leed van de 

wereld torste. Kennelijk had ze 

een zwaar weekend achter de 

rug. 

 
Cas Abou 

Zonder groet en wezenloos voor 

zich uitkijkend begon ze aan haar 

zware taak: het scannen van de 

koopwaar. Blindelings ‒ kennelijk 

het resultaat van jarenlange trai-

ning ‒ pikte zij het eerste flesje 

van de band en met een routineus 

gebaar bracht zij het langzaam op 

ooghoogte, waarbij zij haar hoofd 

ophief om vervolgens door het 

naar het puntje van haar neus 

weggezakte leesbrilletje naar de 

streepjescode te zoeken. Toen 

deze na enig heen en weer ge-

draai was gevonden haalde zij het 

flesje voorzichtig langs de scan-

ner, tot het “ping” zei. Dit ritueel 

herhaalde zich nog 5 keer: flesje 

grijpen, flesje en hoofd omhoog, 

streepjescode zoeken, langs de 

scanner halen: “ping”. Daarna 

kwamen de knabbels aan de 

beurt. Ik keek gefascineerd toe. 



Inmiddels was de volgende klant, 

een jonge Curacaose vrouw, met 

haar volgeladen karretje aange-

schoven en begon alvast haar 

koopwaar op de band te leggen. 

Ook de inpakker was weer pre-

sent en haalde mijn flesjes en 2 

pakjes naar zich toe, in afwach-

ting van een papieren zak of tas. 

Zonder verder op of om te kijken 

kweet de cassière zich verder van 

haar taak en greep naar de vol-

gende artikelen die de band aan-

voerde. 

 Het duurde even voordat zowel ik 

als de vrouw die na mij kwam be-

seften, waar de cassière mee be-

zig was. Zowat tegelijkertijd rie-

pen wij beiden “stop!”, maar het 

kwaad was al geschied. 

 
Mijn kassabon 

De cassière ontwaakte uit haar 

lethargie, overzag de situatie en 

langzaam aan drong het tot haar 

door, dat die oude makamba en 

die jonge “yu di Kòrsou” niet bij 

elkaar hoorden. Ze haalde eens 

diep adem en slaakte een luide 

kreet :”Carmèèèèèèn!”, die als 

een kanonschot door de stilte van 

de grote hal weerklonk. 

 

Na wat een eeuwigheid leek en na 

een herhaalde oproep, ditmaal via 

de intercom, kwam Carmen aan-

sloffen: een ietwat gezette, ver-

stoord kijkende Curacaose dame; 

zich duidelijk bewust van de 

waardigheid die bij haar functie 

paste. Op snauwerige toon vroeg 

zij iets aan de cassière die haar 

vraag beantwoordde, maar waar-

van ik alleen iets van “dos cosnan 

ta robès” verstond.  

De matrone stak een sleutel in de 

kassa, drukte enkele toetsen in, 

de kassa sprong open en na nog 

enige toetsen bediend te hebben 

verliet zij het toneel zonder ons 

nog een blik of woord waardig te 

keuren. De cassière produceerde 

mijn kassabon en wendde zich tot 

de volgende klant. 

Toen de inpakker, die de hele 

scène belangstellend gevolgd had, 

in de gaten kreeg dat het tweetal 

aan de kassa niet bij elkaar hoor-

de, schoof hij mijn hele handel 

met een achteloos gebaar terug in 

mijn richting en begon de gescan-

de artikelen te vergaren van de 

jonge vrouw, van wie hij klaarblij-

kelijk een grotere fooi verwachtte.



Inplaats van met één sixpack en 

één bus Cheeweez stond ik er nu 

met 8 items die ik onmogelijk met 

mijn twee handen kon meesjou-

wen. Aangezien plastic zakken te-

genwoordig taboe zijn in de toko’s 

op Curacao vroeg ik de cassière 

dan maar om een papieren zak. 

Zij mompelde iets van “diesocho 

sèn” en ging geconcentreerd door 

met scannen. Toen zij echter zag 

dat ik aanstalten maakte om mijn 

beurs te trekken zei ze:” Wacht 

een beetje” en wees daarbij op de 

volle band en het halfvolle win-

kelwagentje van de jonge vrouw. 

Met het tempo waarmee zij scan-

de kon dat beetje wachten wel 

eens een beetje langer duren dan 

de bedoeling was, terwijl mijn 

vrouw daarbuiten in de auto dan 

dicht bij het kookpunt zou zijn. 

Radeloos keek ik om mij heen en 

voelde me als een makamba nobo 

van 78 jaar die de code van het 

eiland niet kende. Mijn blik viel op 

een overmaatse kartonnen doos, 

die in een hoek stond. In twee 

tellen had ik die te pakken, 

stouwde mijn pasverworven bezit 

erin en verliet haastig en opge-

lucht de winkel. Het laatste wat ik 

hoorde was “ping” van de kassa…. 

 

“Je hoefde alleen maar water en 

Cheeweez te kopen en niet de he-

le toko”, sprak mijn vrouw nijdig. 

Ik stapte in en onderweg naar de 

baai vertelde ik haar het hele ver-

haal. Aan het eind ervan moest zij 

glimlachen, keek een tijdje dro-

merig voor zich uit en zei toen:        

”Weet je, eigenlijk is er in 50 jaar 

bar weinig veranderd op het ei-

land: we zijn weer thuis!” 

 

Het werd toch nog een plezierige 

baaidag op Band’Abou………..
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