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I
k vind het bijzonder, dat
men veel oog heeft voor
de kunsten, waartoe ook
de literatuur behoort.
Het wordt zo langza-

merhand een traditie: het
Arubahuis was wederom de
locatie van samenkomst ter
gelegenheid van een boek-
presentatie. Deze keer, op 26
november 2010, was het
Quito Nicolaas, die zijn nieu-
we roman ‘Verborgen leegte’
aanbood aan de Gevol-
machtigde minister van het
land Aruba, de heer Edwin
Abath. Buiten was het win-
ters koud, binnen speelde
een warm, Caribisch mu-

ziekje. Quito Nicolaas, gebo-
ren en getogen in San Nico-
las, ging na de basisschool
naar het Colegio Arubano.
Als middelbare scholier
hield hij van filosoferen over
onderwerpen als de sociale
impact van de Lago-Raffina-
derij op het eiland. Hij begon
toen ook al met schrijven.
Liefdesgedichtjes voor zijn
vriendinnen. Gedachten, die
hij zomaar toevertrouwde
aan het papier en die nooit
werden gepubliceerd. Hij
ziet het als een goede oefe-
ning.

In 1972 vervolgde Nico-
laas in Apeldoorn het Veluw-

se College om zijn middelba-
re school af te ronden. Daar-
na deed hij in Driebergen de
Sociale Academie - Cultureel
Werk. 

Het was in die jaren dat hij
politiek actief werd. Hij orga-
niseerde de Antilliaanse, Su-
rinaamse en Chileense stu-
denten en met medewerking
van een aantal docenten be-
dongen zij een eigen leerrou-
te. Sindsdien kregen de stu-
denten lessen, die gericht
waren op hun eigen samen-
leving. 

Quito keerde terug naar
Aruba, werkte er een aantal
jaren, om vervolgens in
Nederland Politicologie/
Internationaal Recht te gaan
studeren. Nu staat op zijn vi-
sitekaartje, dat hij schrijver,
dichter en essayist is. 

Na het woord van welkom
kreeg de auteur zelf het podi-

um. Hij ging in op wat hem
bewoog dit boek te schrijven
- zijn sociale betrokkenheid -
en op de moeilijkheden die
je als schrijver tegenkomt,
gaandeweg je verhaal. De
thematieken die behandeld
worden in het boek zijn veel-
al gebaseerd op feiten uit de
werkelijke geschiedenis van
Aruba 

,,Het zijn vraagstukken
die een discussiepunt mo-
gen zijn in deze samenleving
en in deze tijd”, aldus Nico-
laas. ,,Je moet als schrijver
over je eigen schutting dur-
ven te kijken. Dat heb ik ge-
daan. Ik ben best trots op dit
verhaal.” 

Abath nam het boek in
dank aan en prees de grote
inzet van de auteur. ,,Het is
van belang onze artiesten
voortdurend te stimuleren
productief te blijven. Aruba 

Met een betrokken 

Op een tafel liggen alle boeken gereed om gesigneerd te worden. FOTO’S NICO VAN DER VEN

Docent Jopi Schwengle spreekt ook een mooi woordje.

Het Arubahuis belichaamt
de officiële vertegenwoor-
diging van de Arubaanse
regering in Nederland,
conform het Statuut voor
het Koninkrijk. De
Gevolmachtigde minister
heeft de algemene
leiding en wordt daarin
ondersteund door een
directeur en diverse
hoofden van afdelingen.
Men werkt laagdrempelig
en daardoor vinden velen
de weg naar dit Kabinet.

Door Giselle Ecury

Een oude foto van de raffinaderij op Aruba uit de jaren ’30. De foto
werd gemaakt door Stanley Norcom.


