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Caribische Identiteiten:  
Bewustwording van het eigene in de Haïtiaanse poëzie 

 
door Fred de Haas 
 
 
Al jaren wordt er gesproken en geschreven over de inhoud van het begrip 
‘Identiteit’. Ook in het Caraïbisch gebied waar het koloniale trauma nog steeds 
voelbaar is. Zelfs in de oudste onafhankelijke ‘zwarte’ Republiek Haïti speelt de 
culturele invloed van de vroegere kolonisator Frankrijk nog steeds een rol van 
gewicht. In onderstaand verhaal wil ik u meenemen naar de invloed en loslating van 
Frankrijk in de literatuur, met name in de Haïtiaanse poëzie. 
Over het algemeen weet men buiten Frankrijk weinig af van de taal en cultuur van 
Haïti. Dat vindt zijn reden vooral in de talen die in dat land worden gesproken, het 
Kreyòl, de inheemse Creoolse taal, en het Frans dat de taal is die in het algemeen, 
naast het Creools van alledag, door de ontwikkelde bovenlaag van de bevolking 
wordt beheerst.  
 

 

 
Haïti, vrouwen doen de was in een rivierbedding; foto: FdH 

 
 
Alvorens van wal te steken wil ik u eerst, zij het wat oppervlakkig, kennis laten 
maken met de Haïtiaanse sfeer via het beroemde lied ‘Haïti chérie’ dat in 1925 werd 
gecreëerd als een nogal mild protest tegen de Amerikaanse bezetting van het land 
en dat sindsdien bijna een nationale hymne is geworden. Er zijn vele versies van dit 
lied bekend en ik heb gekozen voor een wat sentimentele tekst in de Creoolse taal, 
vergezeld van een bewerking in het Nederlands. Het wordt gezongen door Emeline 
Michel, een naam die we verderop nog zullen tegenkomen. Het is nuttig om te 
weten dat de klemtoon in de uitspraak ligt op de laatste lettergreep: AyiTI.  
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Haïtiaans landschap; foto FdH 

 
De koppeling naar het lied:   
 

Ayiti cheri 
 
Ayiti cheri pi bon peyi pase ou nan-pwen 
Fòk mwen te kite ou pou mwen te kapab konprann valè w
  
Fòk mwen te lese w pou m te k ap apresye ou 
Pou m santi vrèman tout sa ou te ye pou mwen (2x) 
 
Gen bon solèy bon rivyè e bon brevaj 
Anba pyebwa ou toujou jwenn bon lonbraj 
Gen bon ti van ki ban nou bon ti frechè 
Ala yon peyi oh bondieu se Ayiti 
 
Lè ou nan peyi blan an ou wè tout figi yon sèl koulè 
Nan pwen milatrès bèl marabou, bèl grifonn kreyòl 
Ki renmen bèl wòb bon poud e bon odè 
Ayiti cheri se  yon peyi ki beni 
 
 
Lief  Haïti 
 
Lief Haïti, waaróm moest ik eerst gaan 
om pas dan je schoonheid te verstaan 
en je waarde in te schatten, 
dat gevoel in onze harten?  
 
Rivieren, zon, een koele dronk,  
de schaduw van je bomen lonkt. 
Een zachte bries, de waterkant, 
ach, Haïti, je blijft mijn land! 
 

Haïti%20chérie%20(feat.%20Emeline%20Michel)%20(youtu.be)
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Witte streken, blanke hoofden. Niettemin 
geen schoonheid en geen mulattin 
in mooie kleding, frisse geuren; 
Haïti, ‘k houd van je sfeer, je kleuren! 

 
Waar men in wezen bij ‘identiteit’ naar zoekt is het antwoord op de vraag bij welk 
soort mensen en in welk soort samenleving men zich ‘thuis’ voelt. Over het 
algemeen wil iedereen zichzelf kunnen zijn zonder te worden gestoord door de 
(ver)oordelende blik van de Ander. Immers, zo’n (ver)oordelende blik kan vaak 
worden gevoeld als zijnde racistisch of discriminerend. Een dergelijk fenomeen 
komt voor in alle samenlevingen, blank, zwart, gekleurd of alle drie.  
Dat dit lang kwaad bloed heeft gezet in Creoolse samenlevingen moge blijken uit 
het volgende gedicht uit 1945 van Regnor Charles Bernard (1915-1981) die 
Voorzitter was van de Nationale Bond van Haïtiaanse docenten. Zijn gedichten zijn 
verbonden met de beweging van de ‘Négritude’, een beweging die in gang is gezet 
door de Martinikaanse diplomaat en schrijver Aimé Césaire op wiens invloedrijke en 
grote gedicht ‘Cahier d’un retour au pays natal’ wij in een volgend artikel uitgebreid 
zullen terugkomen.  
 

 
Muurschildering in Port-au-Prince: geschiedenis van Haïti; foto FdH. 

 
Vijandigheid jegens Frankrijk 
De agressie tegen de oude kolonisator Frankrijk die uit het gedicht van Bernard 
spreekt is ongekend fel: 

 
Gibet 
Vous me trouverez debout au tournant de la route, 
dressé comme une menace en marche avec la nuit. 
Et vos souvenirs feront mollir vos jambes. 
 
J’ai les jarrets durs, 
les bras solides, 
et c’est pour cela que je pourrai attendre 
sans impatience, 
malgré les lignes rouges qui zèbrent ma peau noire. 
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Mais vous ? 
 
Prenez garde :  
il y aura des gibets sur le chemin, 
mais comme mes doigts sont déjà de sûrs carcans, 
on n’y clouera que des cadavres… 
 
  Uit : Nègre !!! (1945)  
Galg 
 
U ziet me aan de kromming van de weg, 
een dreigende gestalte op weg met de nacht. 
Uw herinneringen zullen uw benen doen verslappen. 
 
Ik heb harde kuiten, 
stevige armen, 
daarom zal ik kunnen wachten 
zonder ongeduld, 
ondanks de rode striemen die mijn zwarte huid doorstrepen. 
 
Maar u? 
 
Pas op: 
er zullen galgen op de weg staan, 
en aangezien mijn vingers halsringen zijn, 
zullen er slechts lijken aan vast worden genageld. 

 
Taal en overheersing 
Wie zich superieur voelt aan een ander kan dat op veel manieren laten blijken. Ook 
op het gebied van de gesproken en geschreven taal. 
De vroegere kolonisator had de gewoonte om een gekoloniseerde bevolking zijn 
eigen taal op te leggen. Men ging zelfs zover om het spreken van de inheemse taal 
te verbieden. Op de Antillen was dit het Papiaments, op de Frans-Caribische 
eilanden het Creools (Kreyòl). De dominante talen waren Nederlands, Spaans, Frans 
en Engels. Wie in de door blanken gedomineerde maatschappij vooruit wilde 
komen, moest ervoor zorgen dat hij/zij de taal van de kolonisator zo goed mogelijk 
beheerste. 
Natuurlijk had dit ook zijn weerslag op het taalgebruik in de literatuur van de 
afgelopen eeuw. Wie aandacht en waardering wilde oogsten moest schrijven en 
dichten in de taal van de kolonisator. Men richtte zich lang op de Europese 
modellen en het duurde een hele tijd voordat men zich ging bedienen van de eigen 
Creoolse taal om zich literair te uiten. 
In onderstaand artikel zullen we ons bezig houden met de literaire ontwikkelingen 
in de voormalige Franse koloniën in het Caribisch gebied met speciale aandacht 
voor Haiti en zijn dichters die zowel in het Kreyòl als in het Frans hebben 
geschreven. Romantische lyriek en politieke stellingname zullen hierbij hand in hand 
gaan. Fragmenten van gedichten zullen verkozen worden boven theoretische 
beschouwingen. De – vaak letterlijke -  vertalingen zijn van mijn hand.  
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Inleiding tot de gedichten 
Tot ver in de 20e eeuw heeft Frankrijk model gestaan voor de literaire productie van 
de Caribische schrijvers die in het Frans schreven. In hun vloeiende en berijmde 
Franse verzen was echter altijd plaats voor de couleur locale en een gevoel voor de 
inheemse – Creoolse – taal en cultuur die langzaam een voorname rol zouden gaan 
spelen in de bewustwording van de mogelijkheden van een eigen, onafhankelijke 
expressie. Uit talloos veel voorbeelden uit de rijke Haïtiaanse literatuur kies ik ter 
illustratie hiervan een paar fragmenten uit de poëzie van de Haïtiaanse dichteres en 
feministe Marie-Thérèse Colimon (1918-1997) en de dichter Marcel Dauphin (1910), 
beiden geboren in Port-au-Prince en werkzaam geweest in het onderwijs. Ook Max 
Vallés (1939-2019) brengt een eerbetoon aan de geschiedenis van Haïti door te 
wijzen op het feit dat het aan de Marrons (gevluchte slaven) te danken is dat Haïti al 
in 1804 onafhankelijk is geworden. 
 

Marie-Thérèse Colimon (1918-1997) 
 
Mon pays 
 
S’il me fallait, au monde, présenter mon pays 
je dirais la beauté, la douceur et la grâce 
de ses matins chantants, de ses soirs glorieux 
[…] 
Mais j’enflerais ma voix d’une ardeur plus guerrière 
pour dire la vaillance de ceux qui l’ont forgé, 
je dirais la leçon qu’au monde plus qu’étonné 
donnèrent ceux qu’on croyait des esclaves soumis, 
je dirais la fierté, je dirais l’âpre orgueil 
présents qu’à nos berceaux nous trouvons déposés 
et le farouche amour que nous portons en nous 
pour une liberté au prix trois fois sanglants 
et le bouillonnement vif montant dans nos artères 
lorsqu’au fond de nos bois nous entendons l’appel 
du conique tambour que nos lointains ancêtres 
ont porté jusqu’à nous des rives de l’Afrique 
 

Uit : La voix des femmes, 1953 
 
Mijn land 
 
Als ik mijn land zou moeten voorstellen aan de wereld, 
zou ik spreken van de schoonheid, de zachtheid, de bevalligheid 
van zijn zingende morgens, zijn avonden vol luister 
[…] 
Maar ik zou krijgshaftiger mijn stem verheffen 
om de dapperen te loven die het land hebben gesmeed. 
Ik zou spreken van de les die de stomverbaasde wereld 
kreeg van hen die men onderworpen slaven achtte, 
ik zou spreken van de waardigheid, de bittere trots 
die wij vonden aan de voet van onze wieg 
en de wilde liefde die wij in ons dragen 
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voor een vrijheid die wij duur betaalden, 
en het krachtig bruisen in onze aderen 
als we diep in onze bossen de roep horen weerklinken 
van de tapse trom die onze vaderen 
vanaf de Afrikaanse stranden aan ons hebben doorgegeven. 

 
Marcel Dauphin (1910) 
Marcel Dauphin werkte als journalist en in het onderwijs, o.a. in Canada. Zijn 
gedichten getuigen van eenvoud. In onderstaand gedicht verklaart hij de liefde voor 
zijn taal, het Creools van Haïti dat hij, volgens de oude, koloniale  traditie, nog 
beschouwde als een dialect (een ‘patois’), niet als de volwaardige taal die het Kreyòl 
is. 

 
Créole d’Haiti 
Mon amour, parle-moi le patois du pays, 
parle-moi le créole, 
le créole d’Haïti 
dont la phrase ressemble à quelque barcarolle, 
parle-moi le créole 
du pays bien-aimé 
où la mer fait chanter ses vagues sur la plage 
au sable raffiné 
comme un discret message. 
Mon amour, parle-moi le patois du pays 
au rivage indécis 
où la vague se brise, 
où le sapin murmure au souffle de la brise, 
où l’aurore est pareille 
à l’incendie vermeil, 
où la canne fleurit au baiser du soleil. 
Parle-moi le créole 
du pays bien-aimé 
où le cœur sait dicter de candides paroles, 
où mille bananiers 
dans la verte campagne, 
dansant joyeusement leur danse paysanne 
en écoutant les cannes 
graciles soupirer, 
où le couchant rougit la crête des montagnes 
aux sapins babillards 
tout voilés de brouillards. 
Mon amour, parle-moi le savoureux créole 
du pays désiré 
où luit la luciole, 
où la mangue jaunit au baiser du soleil, 
où dans les yeux des belles 
se mirent les étoiles. 
Parle-moi le créole aux vocables merveilles ; 
qu’il me charme l’oreille 
et que mon cœur s’éveille ! 
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Uit : Flammèches, 1975 
 
Creools van Haiti 
 
Liefste, spreek met mij in de taal van het land, 
spreek creools met mij, 
het creools van Haiti, 
waarvan de melodie lijkt op een barcarolle. 
Spreek in het creools met mij, 
de taal van mijn geliefde land 
waar de zee haar golven laat zingen 
op het rulle zandstrand 
als een zachte boodschap. 
Liefste, spreek tegen me in de taal van het land 
met de weifelende oever 
waar de golf op breekt en 
waar de dennen fluisteren op de adem van de wind, 
waar de dageraad gelijk is 
aan de rode avondgloed, 
waar het riet bloeit op de zonnekus. 
Spreek het creools 
van het geliefde land, 
waar het hart oprechte woorden uit kan brengen, 
waar duizend bananenbomen 
op het groene land 
hun boerendans in vreugde dansen, 
luisterend naar het zuchten 
van het sierlijk riet, 
waar de ondergaande zon de bergtop rood kleurt, 
de bergen met hun babbelende dennen 
achter hun sluiers van nevel. 
Liefste, spreek het sappige creools 
van het land van verlangen 
waar de vuurvlieg glimt 
en waar de mango rijp wordt op de zonnekus, 
waar sterren elkaar spiegelen 
in de ogen van onze mooie vrouwen. 
Spreek het creools met zijn wonderschone klanken, 
laat het mijn oor betoveren, 
laat het mijn hart doen ontwaken! 
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Haïti, moeder en kinderen. Foto fdh 

 
Max Vallès (1939-2019) 
Port-au-Prince, 1939. Hij was legerofficier, jurist en schoolhoofd. Hij schrijft in het 
Creools en in het Frans. Zijn thema’s hebben betrekking op het vroegere en 
hedendaagse leven in Haiti. Onderstaand is een fragment uit zijn gedicht Prière au 
Marron inconnu (1971). ‘Marron’ is de aanduiding voor een weggelopen slaaf. De 
marrons speelden een belangrijke rol in de strijd tegen de Fransen. Het was een 
koloniale oorlog waar aan beide kanten oorlogsmisdaden werden begaan. Maar 
daar zwijgt Vallès over in dit gedicht. 
 

Prière au marron inconnu 
 
[…] 
O fier Marron, verse encore plus de tendresse sur mon âme 
La terre a besoin de soleil 
pour que ne meurent plus ces fleurs 
gonflées de toute leur sève mais privées de chaleur 
Rappelle à tes fils le calvaire de la Traite 
et l’innocence bafouée de nos ancêtres. 
O Marron englouti dans la mer 
ressuscité pour la lutte de l’Indépendance. 
et déifié aujourd’hui par les forces populaires 
Accepte mon amour et mes pleurs 
mes baisers de silence, ma foi ranimée 
J’écris pour que tu vives à jamais 
pour que ta poésie limpide désaltère les cœurs 
et que ton chant ramène la coumbite 
Toi qui symbolise les plus hautes vertus de la Race 
toi qui évoques la mémoire de nos mages, de nos prophètes, 
de nos Moïses et de nos Macchabées 
Rallume nos espoirs 
jette la clarté de ton soleil 
au cœur de nos pensées 
pour de nouvelles récoltes d’amour 
d’héroïsme et de victoire. 
 

Uit : Coumbite de chansons quisqueyennes, 1971 
(groepsarbeid van Haïtiaanse liederen) 
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Gebed tot de onbekende Marron 
 
O, trotse marron, giet nóg meer tederheid op mijn ziel.  
De aarde kan niet zonder zon 
want anders sterven er bloemen 
die vol levenssappen zijn maar zonder warmte. 
Herinner je kinderen aan de kruisweg van de slavenhandel, 
aan de besmeurde onschuld van onze vaderen. 
O, marron, verzwolgen door de zee 
maar herrezen voor de vrijheidsstrijd 
en vergoddelijkt door de massa, 
aanvaard mijn liefde en mijn tranen, 
mijn stille kussen, mijn opnieuw bezield geloof. 
Ik schrijf opdat je eeuwig leeft, 
opdat je zuivere poëzie het hart verkwikt, 
je zang de mensen bij elkaar roept voor het werk. 
Jij, symbool van de hoogste waarden van het ras, 
jij die de herinnering oproept aan onze magiërs en profeten, 
van onze Mozessen en onze Makkabeeën1. 
Ontsteek het vuur van onze hoop, 
werp het licht van je zon 
in het hart van ons denken, 
voor nieuwe oogst aan liefde, 
heldendom en overwinning. 
 

 
 foto: FdH 
 
Omslag in de bewustwording: Jacques Roumain (1907-1944) 
Het heeft echter lang geduurd voordat men afstapte van het idee dat de Haïtiaanse 
(en Frans Antilliaanse / Guyanese) literatuur slechts een afgeleide was van de grote 
Franse stromingen. Het kantelpunt in het bewustzijn kwam in wezen pas na de 
Amerikaanse bezetting van het land die ruim vijftien jaar heeft geduurd (1915-1934) 

 

1 Joodse opstandelingen, 2e eeuw voor Christus 
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en de directe reden is geweest van een onstuitbare groei van het nationalisme, dat 
veelal was geïnspireerd door de in die tijd machtige communistische ideologie. 
De jonggestorven schrijver Jacques Roumain (1907-1944) die het beroemde boek 
‘Gouverneurs de la rosée’ (1944)en de postuum verschenen dichtbundel ‘Bois 
d’Ebène’ schreef, waarin hij afrekende met het koloniale racisme en de 
discriminatie van de niet-blanken, verwoordde de nieuwe inspiratie als ‘de 
uitdrukking van onze eigen, Haïtiaanse ideeën’. Hij was, met René Depestre, een van 
de stichters van de Haïtiaanse Communistische Partij (1934). In 1941 richtte hij het 
Ethnologisch Instituut van Haïti op. 
Zoals gezegd, was de vernederende Amerikaanse bezetting van Haïti er de oorzaak 
van dat de Haïtianen zich hoe langer hoe meer bewust werden van hun eigen 
waarden en hun Afrikaanse verleden dat door de lokale elite altijd was ontkend en 
naar de achtergrond geschoven. 
 
Ter ere van Jacques Roumain wil ik hieronder een fragment van zijn in het Frans 
geschreven  gedicht ‘Sales nègres’ opnemen.  

 
Sales nègres  
[…] 
 
Il sera trop tard, je vous dis 
car jusqu’aux tamtams auront appris le langage 
de l’Internationale 
car nous aurons choisi notre jour 
le jour des sales nègres 
des sales indiens 
des sales hindous 
des sales indo-chinois 
des sales arabes 
des sales malais 
des sales prolétaires 
des sales juifs 
 
Et nous voici debout 
Tous les damnés de la terre 
tous les justiciers 
marchant à l’assaut de vos casernes 
et de vos banques 
comme une forêt de torches funèbres 
pour en finir 
une 
     fois 
          pour 
                toutes 
avec ce monde 
de nègres 
de niggers 
de sales nègres 

Uit : Bois d’ébène, 1945 
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Vuile negers 
 
[…] 
Het zal te laat zijn zeg ik jullie. 
Want zelfs de trommels zullen de taal 
van de Internationale hebben geleerd, 
want wij zullen onze dag hebben gekozen, 
de dag van die vuile negers 
die vuile Indiërs 
die vuile Hindoes 
die vuile Indo-Chinezen 
die vuile Arabieren 
die vuile Maleiers 
die vuile proletariërs 
die vuile Joden 
 
Hier staan wij. 
Alle verworpenen van deze aarde, 
allen die het recht voltrekken 
vallen jullie Banken 
en kazernes aan 
als een woud vol begrafenisfakkels 
om 
    eens 
          en 
             voor altijd 
een eind te maken 
aan die wereld 
van negers 
van ‘niggers’ 
van vuile negers. 
         

 
Straathoek in Cap Haïtien; foto FdH. 

 
De ‘Ecole indigéniste’ 
De zogeheten ‘Ecole indigéniste’ (= de inheemse school) putte voor haar dichterlijke 
onderwerpen uit de bron van het echte Haïtiaanse leven. Creoolse taalelementen 
drongen het academische Frans binnen en zorgden voor een vernieuwing in de 
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literatuur. De Ecole Indigéniste werd opgevolgd door de ‘Griots’2 die, net als de 
Ecole Indigéniste, als inspiratiebron het bekende boek van de Haïtiaanse 
antropoloog Jean Price-Mars (‘Ainsi parla l’oncle’) hadden en de nadruk legden op 
de Afrikaanse achtergrond. Daarmee maakten zij zich tot de herauten van de 
‘négritude’ die, samen met de Latijnse i.e. Franse achtergrond zorgde voor een 
dubbele identiteit. De latere dictator Duvalier, die op grote schaal misbruik heeft 
gemaakt van het beroep op de Afrikaanse achtergrond, was lid van die groep. 
 

   
Jean Price-Mars [Wikipedia] 

 
Ainsi parla l’oncle 
In 1928 verscheen er een baanbrekend boek over de cultuur van Haïti van de hand 
van de ethnoloog dr. Jean Price-Mars. De titel van zijn boek luidde: Ainsi parla 
l’oncle (Oom vertelde…).  Hij schrijft met veel gezag over de positie van de Creoolse 
en de officiële Franse taal, over Haïtiaanse geloofsuitingen gebaseerd op Afrikaanse 
tradities, over het Afrikaanse animisme, over folklore en over het Haïtiaanse 
platteland en zijn bewoners. Tot op de dag van vandaag een bijzonder 
lezenswaardig boek dat, natuurlijk, ook onderhevig is aan de geest van de tijd. 
Om de invloed van Price-Mars op de onderwerpen van de Haïtiaanse dichtkunst te 
illustreren volgt nu een fragment uit ‘Piété filiale’ van René Depestre. 
 
René Depestre (1926) 
René Depestre (Jacmel, 1926)  was een van de oprichters van de Haitiaanse 
Communistische Partij.  Depestre heeft veel bijgedragen tot de vernieuwing van de 
Haitiaanse poëzie na 1945. Zijn bundel Etincelles (1945) opende nieuwe wegen voor 
het eigene, Haïtiaanse, en voor de beweging van de ‘négritude’. Hoewel zijn 
dichtkunst politiek getint blijft, is er voldoende plaats voor een gevoel van vrijheid 
en sentiment. Onderstaande is een fragment uit  de bundel Etincelles ( = Vonken). 
 

 

2  ‘Griot’ was de naam voor een Afrikaanse verteller van verhalen uit de Afrikaanse geschiedenis. 
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Foto: FdH 
 
Piété filiale 
 
O race africaine 
sur ta route pas de sourires 
sur ta route pas de fleurs 
tu as laissé un long sillage de larmes 
et de sang… 
plus pourpre que tous les coquelicots 
tes rameaux transplantés 
sur des terres peu hospitalières 
n’ont pas tous des feuillage verts… 
O terre d’Afrique 
collée à ma chair 
je veux aujourd’hui uniquement parler pour toi 
pour donner un sens à la vie de tes enfants 
égarés dans les arcanes du monde. 
Mais j’entends dans le lointain 
monter la sourde clameur d’une mosaïque de souffrances, 
la grondante symphonie des abandonnés. 
Blonds, jaunes, noirs, peu importe, 
ils versent tous un sang rouge 
et la faim tenaille d’une seule façon. 
O terre lointaine 
ils ont voulu m’écarter de ta grandeur immortelle 
mais leurs voix n’ont pas eu d’échos 
mais leurs venins n’ont point émoussé ma ferveur et mon amour. […] 
 

Uit : Etincelles (Vonken), 1945 
 

 
  



14 Leiden: Werkgroep Caraibische Letteren, MdNL, dec. 2022 

 

Kinderliefde 
 
O, Afrikaans ras, 
op je weg geen glimlachjes 
op je weg geen bloemen 
je hebt een lang spoor nagelaten 
van tranen en van bloed… 
paarser dan alle klaprozen. 
Je takken die werden overgeplant naar weinig gastvrije oorden 
dragen niet allen groene bladeren. 
O, Afrikaanse grond 
die aan mijn lichaam plakt, 
vandaag wil ik alleen voor jou mijn stem verheffen 
om zin te geven aan het leven van je kinderen 
die verdwaald zijn in de krochten van de wereld. 
Maar in de verte hoor ik hoe de doffe 
kreten van veelvoudig lijden opstijgt, 
de rommelende symfonie van de verworpenen. 
Blond, geel, zwart, wat kan het schelen, 
het bloed van allen heeft een rode kleur 
en de honger knijpt op één manier. 
O, ver verwijderd land, 
ze hebben me willen onttrekken aan je onsterfelijke grootheid, 
maar hun stemmen zijn zonder weerklank gebleven, 
maar hun gif heeft mijn vuur en mijn liefde niet afgestompt. 
[…] 
 

Het Kreyòl 
Bijna honderd jaar geleden liet Price-Mars ook zijn gedachten gaan over de taal die 
bijna iedereen sprak in de dagelijkse omgang en bij informele gelegenheden: het 
Creools of, zoals met het tegenwoordig spelt, het Kreyòl.  Het is een taal die zich 
voor het grootste deel heeft gevormd in de 17e eeuw, toen de Fransen het land 
koloniseerden. 
Het Frans dat de kolonisten spraken was niet het officiële Frans maar bestond uit 
varianten van het Frans dat vooral in West-Frankrijk werd gesproken met de 
uitspraak die in die tijd in zwang was. Zo sprak men in de 17e eeuw de klank [oi] uit 
als [wè] en niet als [wa], zoals in het moderne Frans. Het moderne Franse ‘voir’ 
(zien) bleef in het Kreyòl [wè]. 
Vanaf de koloniale tijd was de Franse taal in Haïti cultureel gezien dominant en 
werd door iedereen beschouwd als de taal van een prestigieuse beschaving. Het 
Kreyòl staat dan nog lang in de kinderschoenen voor wat betreft de literaire 
productie en nog tientallen jaren zal het Frans de taal blijven waarin veel schrijvers 
en dichters zich uitdrukken. 
Price-Mars vroeg zich aan het begin van de 20e eeuw over de toekomst van het 
Creools van Haïti het volgende af: 
‘Is het Creools een taal die geschikt is voor een eigen literatuur die de geest van ons 
ras zal bevestigen? Moet het Creools op een dag de taal van Haïti worden zoals het 
Frans, Italiaans of Russisch? Kan er sprake zijn van Creools taalgebruik op 
pedagogisch gebied? […]. In elk geval zal iedereen het er zonder meer over eens zijn 
dat ons Creools een collectieve schepping is die werd geboren uit de noodzaak die 



15 Leiden: Werkgroep Caraibische Letteren, MdNL, dec. 2022 

 

ooit meesters en slaven hadden om hun gedachten aan elkaar kenbaar te maken. 
Het Creools […]  is een compromis tussen de talen van de Franse, Engelse en 
Spaanse veroveraars die al volgroeid zijn en de vele talen […]  van grote aantallen 
individuen die tot stammen behoorden uit heel Afrika en die in de smeltkroes van 
Saint Domingue (= Haiti en Santo Domingo, FdH) zijn ingevoerd. Maar het is in elk 
geval niet het ‘negertaaltje’ waarvoor het in de gemakzuchtige en serviele geest van 
de wereldreizigers doorgaat, noch de gecodificeerde taal die ongeduldige 
kamergeleerden er nu al van zouden willen maken. Momenteel is het Creools het 
enige middel waarover onze mensen en wijzelf beschikken om onze wederzijdse 
gedachten in uit te drukken, een instrument dat in veel opzichten primitief is maar 
ook een onvergelijkelijke klank en vermogen tot nuanceren heeft. Als zodanig – taal, 
dialect of patois – is het een sociaal gegeven waarvan we ons niet kunnen losmaken. 
Dank zij het Creools bestaan en ontwikkelen zich onze orale tradities en we mogen 
de hoop koesteren dat, dankzij het Creools, we de kloof kunnen dichten die van ons 
en ons volk twee verschillende en vaak vijandige bevolkingsgroepen maakt.’ 
Sinds de woorden van Price-Mars, die wat zijn opvattingen betreft natuurlijk een 
kind van zijn tijd was, heeft het Kreyòl in Haiti een grote ontwikkeling doorgemaakt 
die te vergelijken is met het Papiaments van de Benedenwindse eilanden Curaçao, 
Aruba en Bonaire waarover we in voorgaande artikelen uitgebreid hebben 
geschreven.  
 

 
Paleis, Port-au-Prince ; foto FdH 

 

Oude documenten in het Creools (Kreyòl) van Haïti  
Een curieus liedje uit 1757 dat wordt toegeschreven aan een blanke Franse kolonist 
(Duvivier de la Mahautaine) is ‘Lisette quitté la plaine’. Het is de oudste liedtekst in vroeg 
Haïtiaans Creools die bewaard is gebleven. Het gaat over een Afrikaanse slaaf die op het 
punt staat zijn geliefde te verliezen. 
Hieronder volgen de eerste en laatste strofe in de spelling van toen: 

Lisette quitté la plaine, 
Mon perdi bonher à moué 
Gié à moin semblé fontaine 
Dipi mon pas miré toué. 
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Le jour quand mon coupé canne, 
Mon songé zamour à moué ; 
La nuit quand moin dans cabane 
Dans dromi moin quimbé toué 
[…] 
Liset' moin tandé nouvelle 
To compté bintôt tourné : 
Vini donc toujours fidelle. 
Miré bon passé tandé. 
N'a pas tardé davantage 
To fair moin assez chagrin, 
Mon tant com' zozo dans cage, 
Quand yo fair li mouri faim. 
 
Lisette heeft het veld verlaten.  
Ik heb mijn geluk verloren.  
Mijn ogen lijken wel fonteinen 
sinds ik je niet meer zie.  
Overdag, als ik het suikerriet kap, 
denk ik aan mijn liefde.  
’s Nachts, als ik in mijn huisje in bed lig, 
houd ik je vast in mijn slaap. 
 
[…] 
Lisette, ik heb gehoord 
dat je denkt terug te komen.  
Kom dan als altijd trouw gebleven vrouw. 
Zien is echter beter dan horen.  
Blijf niet langer weg, 
je hebt me genoeg verdriet bezorgd.  
Ik voel me als een gekooide vogel  
die men van honger dood laat gaan 

 
De onderwerpen die in die vroege teksten behandeld worden gaan niet uit boven 
het zoetelijke en weerspiegelen de koloniale verhoudingen van die tijd. De 
hoofdpersoon in bovenstaand liedje is duidelijk een zwarte man die overdag in de 
suikerrietvelden werkt. Zijn huis is een ‘cabane’, een hut, waar hij ’s avonds treurt 
om zijn vertrokken geliefde. De melodie die bij het liedje hoorde is helaas verloren 
gegaan, maar op verzoek van Price-Mars heeft een plaatselijke componist, een 
zekere meneer Ludovic Lamothe er een melodie op verzonnen; luister hier.  
 
Wie er óok een melodie op heeft gemaakt is Jean-Jacques Rousseau die op een of 
andere manier het liedje in handen kreeg. U kunt naar de 18e eeuwse melodie 
luisteren op het Internet. Het wordt gezongen door Jean Bernard Cerin met 
begeleiding van Richard Stone op Barokgitaar. 
 

https://youtu.be/JNY4IbD70Gs
https://youtu.be/QVKxgFONBI4
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 Foto FdH 
 
Oswald Durand: Choukoun  
Het tweede in het Kreyòl geschreven gedicht/liedje dat ik u wil laten horen en in zijn 
geheel laten lezen is ‘Choukoun’. Het is geschreven in 1883 door de Haïtiaan Oswald 
Durand. 
Durand had een grote politieke carrière in Haïti. Vanwege zijn politieke ideeën 
kwam hij in de gevangenis, waar hij, naar men zegt, ‘Choucoune’ schreef.  
Op muziek gezet door Michel Mauléart Monton werd Choucoune een 
overweldigend succes in heel Haiti. Later is de melodie gepopulariseerd onder de 
titel ‘Yellow Bird’. 
In 1888 maakte Durand een reis naar Frankrijk waar hij werd ontvangen door de 
‘Société des gens de lettres’. In 1896 verzamelde hij de gedichten die hij  in twintig 
jaar had gepubliceerd in  verschillende kranten en tijdschriften. 
Oswald Durand wordt over het algemeen beschouwd als een van de pioniers van de 
Creoolse poëzie in Haïti. Zijn gedicht ‘Choukoun’ verscheen in 1883, voordat op de 
Antillen  het in het Creools geschreven gedicht ‘Atardi’ van Joseph Sickman-Corsen 
werd gepubliceerd dat door velen wordt beschouwd als het begin van de 
Papiamentstalige poëzie.  
Het thema is het verhaal van iemand die verliefd is op een knappe Creoolse vrouw 
die echter de avances prefereert van een Fransman die blank is, goed gekleed en in 
officieel Frans mooie praatjes verkoopt. O tempora o mores!  
De tekst hieronder wordt geproduceerd in een gemoderniseerde spelling van het 
Kreyòl. 
U kunt hier luisteren naar een versie van de originele muziek van Michel Mauléart 
Monton. Er bestaan nogal wat versies van de tekst. De gezongen tekst wijkt ook af 
van het origineel dat vanwege de symmetrie enigszins door mij is aangepast. De 
tekst wordt mooi uitgesproken; luister hier naar op  R.P. Lubin. En voor een leuke 
muzikale improvisatie luister hier ( na de derde minuut). 
Een Engelse versie is hier te beluisteren op en wordt gezongen door de Mills 
Brothers. 
 
 

https://youtu.be/k61Wj6ANn3A
https://youtu.be/Psr9ypyWddA
https://youtu.be/V_z2sSNifYo
https://youtu.be/L0RtQRnZwSw
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CHOUKOUN 
 
Dèyè yon gwo touf pengwen 
Lot jou mwen kontré Choukoun 
Li souri lè li wè mwen 
Mwen di : « Syèl a la bèl moun » 
Mwen di : « Syèl a la bèl moun » 
Li di : « Ou trouve sa chè ? » 
 
Ti zwazo nan bwa ki t’ apé kouté (x2) 
Kon mwen sonjé sa 
Mwen genyen lapen 
Ka dépi jou-sa de pyé mwen nan chen 
 
Choukoun sé yon marabou 
Jé li klére kon chandèl 
Li genyen tété debou 
A si choukoun té fidèl 
Nou rété kozé lontan 
 
Ti zwazo nan bwa té parèt kontan 
Pito bliyé sa 
Sé two gran lapen 
Ka dépi jou-sa 
De pyé mwen nan chen 
 
Ti dan Choukoun blan kou lèt 
Bouch li koulè kayimit 
Li pa gwo fanm, li gwosèt 
Fanm konsa plè mwen touswit 
Tan pasé pa tan jodi 
 
Zwezo te tandé tout sa li té di  
Si ou sonjé sa 
Yo dwé nan lapen 
Ka dépi jou-sa 
Dé pyé mwen nan chen 
 
N’alé lakay manman li 
Yon granmoun ki byen onèt 
Sito li wè mwen li di: 
“A mwen kontan sila-a nèt” 
Nou bwe chokola nwa 
 
Eske tout sa fini, ti zwazo nan bwa 
Pito bliyé sa 
Sé two gran lapen 
Ka dépi jou-sa 
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Dé pyé mwen nan chen 
 
Yon ti blan vini rivé 
Ti bab wouj, bèl figi woz 
Mont sou koté, bel chivé 
Malè mwen, li ki lakoz 
Li trouvé choukoun joli 
 
 Li palé fransé, Choukoun renmen li 
Pito bliyé sa 
Sé two gran lapen 
Choukoun kité mwen 
Dé pyé mwen nan chen 
Pito bliyé sa sé two gran lapen 
 
Cà qui pis trist' lan tout ça, 
Cà qui va surprendr' tout' moune, 
Ci pou ouè malgré temps-là, 
Moin aimé toujours Choucoune ! 
- Li va fai' yon p'tit quat'ron...! 
 
Oswald Durand (1883) 
 
CHOUKOUN 
 
Daar bij die kaktushaag vol groen 
trof ik eergisteren Choukoun. 
Ze glimlachte toen zij me zag, 
haar schoonheid bracht me flink van slag. 
‘Wat ben je mooi’, heb ik gezegd; 
Choukoun zei: ‘meen je dat nou echt?’ 
 
Luistervinkjes in de bossen, 
wie kan mij van mijn pijn verlossen? 
Wat kón ze mij die dag bekoren:  
ik was dubbeldik verloren. 
 
Choukoun is een waar kroonjuweel, 
haar ogen stralen, glanzen, 
haar boezem lijkt te dansen. 
Ach, was Choukoun nog maar gebleven, 
dan viel er nog iets te beleven! 
 
Luistervinkjes, in-tevreden, 
ik heb veel verdriet geleden, 
laat alles rusten nu in vrede. 
Maar wat kón ze mij die dag bekoren:  
ik was dubbeldik verloren. 
 
Haar parelwitte tanden 
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door haar lippen rood omrand en 
haar figuur zo vol en stevig! 
Ach, mijn ogen zien haar graag, 
maar gisteren is niet vandaag… 
 
Luistervinkjes, jullie hoorden 
elk gevoel dat zij verwoordde 
met de pijn die mij doorboorde. 
Wat kón ze mij die dag bekoren:  
ik was dubbeldik verloren.  
 
We gingen naar haar mamma toe. Ma 
zei, oprecht, toen zij me zag: 
‘dát is pas iemand die ik mag, 
precies mijn smaak;ze dacht wat na 
en we dronken chocola.’ 
 
Luistervinkjes, leed geleden, 
alles hoort nu bij ’t verleden, 
laat het rusten nu in vrede. 
Maar wat kón ze me die dag bekoren: 
ik was dubbeldik verloren. 
 
Er kwam een blanke van gewicht 
met rode baard, roze gezicht, 
horlogeketting, sluik van haar: 
die keek naar haar 
van hier tot daar. 
 
Choukoun bezweek voor Franse beden… 
Laat dit rusten in ’t verleden, 
want Choukoun heeft mij verlaten 
voor een man die Frans kon praten. 
Maar wat kón ze me die dag bekoren: 
ik was dubbeldik verloren. 
 
Maar wat erger is gebleken 
(‘k heb er zelf van opgekeken): 
ondanks deze nare tijd, 
wil ik Choukoun nog steeds niet kwijt… 
al is ze zwanger… zo bekeken. 
  
 

Een pionier: Felix-Morisseau-Leroy 
Felix Morisseau-Leroy (1913-1998) kwam uit een gegoede – mulatten – familie en 
wordt beschouwd als een van degenen die de Haïtianen bewust hebben gemaakt 
van de literaire mogelijkheden van hun Creoolse taal, het Kreyòl, waarin hij zelf veel 
heeft gepubliceerd. Behalve proza en poëzie vertaalde hij Sophocles’ toneelstuk 
Antigone (Wa Kreon=Le roi Créon) waarin hij liet zien dat de Creoolse (spreek)taal 
alleszins in staat was om nuances en diepte in de communicatie aan te brengen. 
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Vanwege de in 1950 opkomende dictatuur van Duvalier, een vroegere klasgenoot, 
moest hij Haïti verlaten. Hij reisde en werkte veel in Afrika waar hij o.a. les gaf in 
literatuur en dramaturgie. In 1881 vertrok hij naar Miami waar een grote Haïtiaanse 
gemeenschap was gevestigd in een stadsdeel dat Klein Haïti wordt genoemd. Met 
Emile Roumer en Franck Fouché heeft hij rond 1950 gezorgd voor vernieuwing in de 
Haïtiaanse literatuur. Zeker door hem werd bereikt dat het Creools in 1991 bij de 
inauguratie van Aristide, werd erkend als officiële taal.  
Ik zal enkele (fragmenten uit zijn)  in het Kreyòl geschreven gedichten kiezen die zijn 
verbondenheid met het land en politieke engagement laten zien. Zijn 
erkentelijkheid voor de vroegere vrijheidsstrijder Dessalines (1758-1806) heeft hij 
uitgedrukt in het volgende beroemd geworden gedicht ‘Merci, Dessalines’ 
(fragment). 
 

 
Jean-Jacques Dessalines ; foto FdH 
 
Mèsi papa Desalin 
 
Papa Desalin, mèsi 
Chak fwa m' santi sa-m ye 
M' di mèsi, Desalin 
Chak fwa m' tande youn nèg koloni 
Neg ki poko lib pale 
M' di mèsi, Desalin 
Se mwen k' konnen sa ou ye pou mwen 
Mèsi, papa Desalin 
Si m' youn nonm 
Se pou m' di : mèsi, Desalin 
Si m' ouvè je-m gade 
Se gras a ou, Desalin 
Si m' leve tèt mwen pou m' mache 
Se gras a ou, Desalin. 
[…] 
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Dank je, vader Dessalines3 
 
Dank je, vader Dessalines. 
Altijd als ik voel wie ik ben, 
dan zeg ik ‘dank je , Dessalines’. 
Steeds als ik een onderdrukte zwarte zie, 
een zwarte die nog niet mag zeggen wat ie wil, 
dan zeg ik ‘dank je, Dessalines’. 
Alleen ík weet wat je voor me betekent: 
dank je, vader Dessalines. 
Als ik me ‘mens’ voel, 
dan zeg ik ‘dank je, Dessalines’. 
Als ik om mij heen kan kijken, 
dan is het dank zij jou, Dessalines. 
Als ik fier rechtop kan lopen, 
dan is dat dank zij jou, Dessalines.  
[…] 

 
In ‘Chouchoun’ (niet te verwarren met ‘Choukoun’) en ‘Aba tout kandida’ schetst 
Morisseau  de jarenlange terreur die werd uitgeoefend door de paramilitaire, 
fascistoïde organisatie van de Tontons Macoute die in het leven was geroepen om 
het schrikbewind van Duvalier in stand te houden. Ook geeft Morisseau aan dat 
verkiezingen niets voorstelden omdat deze alleen maar werden gebruikt door 
mensen die ten koste van alles zichzelf wilden verrijken.  

 
Chouchoun 
 
Kou m’gan kochma 
Se tonton makout m’plede reve 
Lòt jou m’reve 
Y-ap fè-m pote sèkè mwen sou do-m 
Tout mou nap ri-m nan tout lari Pòtoprens 
Gan 2 ou 3 nèg ki pa ri 
Lòt jou m’reve 
Y-ap fè-m fouye twou-m nan simityè 
Tout moun ap ri-m nan televizyon 
Gan 2 ou 3 ti fi ki pa ri 
Lòt jou m’reve 
Ploton makout ap pare pou fiziye-m 
Tout moun ap griyen dan yo 
Gan yon vye madanm ki p’ap ri 
Ti nèg ak ti nègès sa-a yo 
Si m’pale pase sa dyab a pran vwa-m 
Vye granmoun lan 
Se Chouchoun Fandal 
Yo te mennen vin wè makout fiziye 
5 pitit gason-l nan lari Gran Gozye 

 

3  Dessalines was ook een oorlogsmisdadiger, maar daar wordt geen aandacht aan besteed. 
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Chouchoun 
 
In mijn nachtmerries 
droom ik over de Tontons Macoutes4. 
Ik droomde onlangs 
dat ze me een doodkist op mijn rug lieten dragen 
en dat iedereen om me lachte in de straten van Port-au-Prince. 
2 of 3 jongens lachten niet. 
Ik droomde onlangs 
dat ze me een gat lieten graven op het kerkhof 
en iedereen op TV lachte me uit. 
2 of 3 meisjes lachten niet. 
Ik droomde onlangs 
dat een peloton Macoutes op het punt stond om me neer te schieten 
en ik door iedereen werd uitgelachen. 
Een oude vrouw die lachte niet. 
Die jongens en die meisjes… 
meer zeg ik niet, want anders pakt de duivel mijn stem –  
Die oude vrouw is Chouchoun Fandal. 
Ze namen haar mee om te laten zien 
hoe de Macoutes haar 5 zonen fusilleerden 
in een straat van Grand Gosier.5 
 
Aba tout kandida 
 
M’di aba tout kandida 
Aba tout kandida alaprezidans 
M’rele aba aba eleksyon 
Ekri sou tout mi lavil la 
Aba eleksyon fout 
Ekri ak lakrè sou tout mi gri 
Ekri ak chabon sou tout mi blanch 
Aba tout kandida 
Aba tout eleksyon 
Pou nonmen depite 
Ekri sou lanmè-a ekri sou mòn lan 
Aba tout kandida alaprezidans 
Ya tout vle vann peyi-a 
Ak meriken pou plen pòch yo.  
 

 

4  ‘Tonton Macoute’ is de naam voor een lid van de paramilitaire militie die door Duvalier in 1958 werd 
ingesteld met hulp van de CIA nadat er een aanslag op hem was gepleegd. Ze kregen geen salaris maar 
zorgden voor inkomsten door afpersing en intimidatie van de bevolking. Ze konden hun gang gaan zonder dat 
dit juridische gevolgen had en maakten zich schuldig aan executies, marteling en seksueel geweld. Hun naam 
is ontleend aan het beeld van een oude Haïtiaanse boer die gekleed was in een blauw-rode overall en een tas 
(macoute) over zijn schouder droeg. Later werd dit beeld gebruikt om kinderen bang te maken (de ‘Boeman’).  
De dictator/arts François Duvalier  – ‘Papa Doc’ – is tot 1971 aan het bewind geweest. 
5  Grand Gosier is de geboortestad van Felix Morisseau-Leroy 
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Meisje brandt houtskool in Oost-Haïti; foto FdH 
 
Wèg met alle kandidaten 
 
Ik zeg: ‘wèg met alle kandidaten, 
wèg met alle kandidaten voor het presidentschap’. 
Ik zeg: ‘wèg, wèg met de verkiezingen’. 
Schrijf overal in mijn stad: 
‘wèg met die verdomde verkiezingen’. 
Schrijf met krijt op alle grijze muren, 
schrijf met houtskool op alle witte muren: 
‘wèg met alle kandidaten, 
wèg met alle verkiezingen 
voor leden van het Parlement’. 
Schrijf op de zee en op de bergen: 
‘wèg met alle kandidaten voor het presidentschap’. 
Allemaal willen ze het land verkopen 
aan de Amerikanen om hun zakken te vullen. 
 

‘De liefde tot zijn land is ieder aangeboren’6. Haïti: oude en nieuwe 
ontwikkelingen. 
Wie zich bezighoudt met de Haïtiaanse dichtkunst stuit op een rijkdom die 
nauwelijks in kaart te brengen is. In de loop der tijden zijn er tal van nieuwe 
richtingen gecreëerd die zich zowel hebben laten inspireren door het leven in Haïti 
als door de Franse surrealistische modellen. Dichters die in ballingschap leven (er 
leven ongeveer twee miljoen Haïtianen buiten Haïti) en dichters die in Haïti zijn 
gebleven hebben steeds een grote verbondenheid met hun vaderland 
tentoongespreid.  Experimentele poëzie wisselt af met poëzie die zich nog altijd een 
afgeleide toont van de inheemse school. Er zijn dichters geweest als Frankétienne 
die, vanwege hun paradoxale kijk op het leven en de wereld, een taal hanteren 
waarvan de betekenis vaak niet of nauwelijks te begrijpen is. We zullen dan ook 
afzien van het uitgebreid citeren van fragmenten uit het werk van de man die als 

 

6  Arent van Aemstel in de Gijsbregt (1637) van Joost van den Vondel 
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een van de grote dichters van Haïti wordt beschouwd. Echter, om mijn wat 
controversiële standpunt te verduidelijken, hierbij een heel kort fragment uit een 
gedicht van Frankétienne uit ‘Dézafi’ (hanengevecht):  
 

Manje ap toufe sou dife; yo koupe-nou 
Kout je. Apeti fèmen lan trip, brase lestomak 
Al danse lan mwèl tèt. Youn jaden pat 
Men peple rèv-nou. 
 
Het voedsel suddert op het vuur; hun gescheurde ogen 
naar ons toe. Eetlust opgesloten in de ingewanden zet de maag aan 
om te dansen in het merg van de schedel. Een tuin van open 
handen bevolkt onze dromen. 

 
We besluiten, gedwongen door ons onvermogen om deze omfloerste herinneringen 
te doorzien, met een gedicht van iemand die, overigens met Frankétienne, 
vernieuwend is geweest voor de Haïtiaanse dichtkunst: René Philoctète (1932-
1995).  
Philoctète was leraar, dichter en journalist. Hij is een tijdlang geëmigreerd naar de 
VS, kon niet wennen aan de westerse leefstijl en ging terug naar Haïti. Zijn poëzie is 
beïnvloed door het Surrealisme. Met o.a. Frankétienne stichtte hij in 1965 de 
beweging van het ‘Spiralisme’ dat zijn naam ontleende aan de spiraal als symbool 
van de dynamische verbondenheid van het individu met het universele, met de 
eilandelijkheid en de wereld. Hij was het oneens met het extreme nationalisme van 
Duvalier. Onderstaand gedicht wordt in het Kreyòl gelezen door E. Duralien; luister 
hier.  

 
M’Chouke 
 
M’pa janm mande-m poukisa m’ret isit? 
Tankou m’pa mande-m poukisa m’respire, 
m’dòmi, 
sa k’fè m’pale jan m’pale ya ? 
 
Alepouvivi, 
poukisa m’ret isit ? 
 
Se petèt gen youn mòn yo rele mòn La Sèl, 
youn chemen yo rele Kat Chemen 
ou byen paske pa gen anpil lekòl, 
paske gen youn dlo yo rele Latibonit, 
youn zwazo yo rele Madan Sara 
ou byen paske pa gen lopital ase, 
paske gen youn ri yo rele Ri Mirak, 
youn flè yo rele flè dizè 
ou byen paske gen anpil moun ki lan fènwa. 
 
Tout jan ou vire-l, poukisa m’ret isit ? 
 
Paske IMF depatya, digonnen-n, degrennen-n, 

https://youtu.be/LCs82DWALIo
https://youtu.be/LCs82DWALIo
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piye-n 
paske youn gad touye youn etidyan Plas Kapwa La Mò, 
paske peyi ya tounen youn yoyo, youn lamadèl, 
youn kè yanm san kouto. 
 
Men m’rete 
paske gen youn pye bwa m’renmen sou wout Grandans 
youn solèy ki p’ap chare solèy, 
paske gen youn fanm yo rele Emeline Michel, 
youn kò tanbou ki pa janm rete 
paske gen youn chèf yo rele Desalin, 
paske wè pa wè 
gen youn pèp ki vle louvri lavi. 
 
Ik ben geworteld 
 
Heb ik mezelf ooit afgevraagd waarom ik hier woon? 
Vraag ik soms ook, waarom ik ademhaal, 
slaap, en spreek zoals ik spreek? 
 
Tja, 
waarom woon ik hier? 
 
Misschien wel om die heuvel van La Selle 
of om een weg die ze ‘Vierwegen’ noemen 
of omdat er niet zoveel scholen zijn 
of vanwege die rivier, de Artibonite, 
of vanwege die vogel die Madan Sara7 genoemd wordt 
of omdat er niet genoeg ziekenhuizen zijn; 
omdat er een straat is die Rue des Miracles heet 
of vanwege de bloem met de naam ‘10 uur’ 
of omdat er zoveel mensen zijn die in het donker wonen. 
 
Zeg het maar, waarom woon ik eigenlijk hier? 
 
Omdat het IMF8 ons kaalplukt, uit elkaar trekt, 
onzinnigheden uithaalt; 
omdat op het Capois-la-Mortplein9 een scholier werd gedood door een agent, 
omdat het land veel wegheeft van een jojo of een draaitol, 
een jam10 zonder mes . 

  

 

7  Madan Sara is de naam van een luidruchtige vogel en, naar analogie, de naam van de Haïtiaanse 
marktvrouwen die zo’n belangrijke rol spelen in de informele economie van het land. 
8  International Monetary Fund.  
9  Jean Capois (zijn bijnaam was Capois-la-Mort) streed onder Dessalines tegen de Fransen o.a. in de slag bij 
Vertières (1803). Vanwege zijn uitzonderlijk dappere gedrag legde de Franse (!) generaal Rochambeau een 
ogenblik het gevecht stil om hem te complimenteren met zijn moed.  
10  Een soort aardappel 
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ik blijf 
omdat ik houd van een boom op de weg naar Grand’Anse11 
van een zon die écht is, 
vanwege een vrouw die Emeline Michel12 heet, 
vanwege een trommelgezelschap dat altijd doorgaat, 
vanwege een leider genaamd Dessalines13, 
omdat, of je het ziet of niet, 
er een volk is dat wil leven. 
 

 
 
 

 

11  Departement in Zuid-West Haïti 
12  Een zangeres die o.a. het beroemde lied ‘Haïti chérie’ zingt 
13  Een vrijheidsstrijder die in het begin van de 19e eeuw vocht tegen de Fransen 


