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Voorwoord

Op 30 mei 1940 werd op Aruba een Curaçaose arbeider van de Lago-oliemaatschappij
doodgeschoten door een Nederlandse marinier. De afhandeling van de toedracht van
de moord door de Nederlandse krijgsraad was verre van toereikend voor de nabe-
staanden. Dit had tot gevolg dat de rouwprocessen gefixeerd raakten en decennialang
werden opgerekt. Voor niemand in het gezin kwam het ooit tot een ware afsluiting.

Vijfenzeventig jaar na dato klopte een dochter van het slachtoffer schoorvoetend aan
bij de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC). Diana Morena Marquez
[1] was op het moment van de moord drie jaar oud. Vorig jaar hoorde ze op de radio een
uitzending over een expositie rond de Tweede Wereldoorlog, Guerra na Kòrsou, waarbij
SEOC-woordvoerder Wim van Lamoen zijdelings betrokken was. Naar aanleiding daar-
van wilde ze haar verhaal komen doen bij Wim van Lamoen en mijzelf. Ook hoopte ze
haar behoefte aan een menswaardige afsluiting van haar rouw wereldkundig te maken.

Met een klein dossier, veel onbeantwoorde vragen en enkele verzoeken kwam Diana
Marquez bij ons en het kostte mij niet meer dan luttele seconden bedenktijd om te
besluiten haar te gaan helpen. In haar verhaal en haar dichtwerk (mevrouw Marquez
is oud-onderwijzeres en dichteres) zag ik direct waar deze tragedie werkelijk over gaat:
het hart van Curaçao en de Curaçaoënaars. Diana Marquez heeft haar leven lang zowel
letterlijk als figuurlijk een zwervend bestaan geleid, op zoek naar iets; de vulling van
een leegte die amper te definiëren was, en dus ook niet te dempen. Uit haar werk en
haar dichterschap heeft zij troost en kracht geput. Haar leven en werk staan in het teken
van sterke, trotse en vrije Curaçaoënaars - een ideaal dat ook haar vader na aan het hart
lag en dat hem fataal werd.

Wie de moord, de gebeurtenissen eromheen en hun brede context van dichtbij bekijkt,
ziet dat er achter dit “kleine” tragische voorval een bloedende wereld schuilt. Een ware
beerput van door het Nederlands kolonialisme en de slavernij overgeleverde en zelf
geïnstitutionaliseerde omgangsvormen, vooroordelen, voorkeursbehandelingen, fysieke
en psychische geweldplegingen. Deze tekenen tot op de dag van vandaag het leven van
menig Curaçaoënaar. Dit alles gevat in het onverwerkt verdriet en het leven van een
leven zonder vader, die tegelijkertijd toch altijd aanwezig bleef via zijn ideeënwereld,
woorden en daden.

Nizaar Makdoembaks
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Diana Morena Marquez machtigt onderzoeker, auteur en SEOC-voorzitter Nizaar

Makdoembaks tot het verder onderzoeken van de zaak van haar vader en deze

aanhangig te maken bij de Nederlandse regering - Biblioteka Nashonal Kòrsou

Frank Martinus Arion te Willemstad, 1 april 2015 (de machtiging is opgenomen in

Bijlage I).
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Inleiding

Het was de 43-jarige Curaçaoënaar Henri Benjamin Marquez die op 30 mei 1940
door de 22-jarige marinier Camilius van Roseel werd geëxecuteerd. Op de schaal van
de toen net aangevangen Tweede Wereldoorlog een schijnbaar onbeduidend voorval,
maar voor de familie geenszins. En wie dan de gebeurtenissen en de context van dichtbij
bekijkt, ziet duidelijk hoe de “kleine” geschiedenis van Marquez en de “grote” van de
Nederlandse Antillen als Nederlandse kolonie en de Antillianen, voor, tijdens en na
WO II met elkaar verweven zijn.

In deze publicatie presenteer ik u de geschiedenis van de moord op Henri Benjamin
Marquez, de directe context (Nederlandse Antillen en WO II) en de brede context
(koloniale overheersing) om u te laten zien wat een wereld van leed schuilgaat achter
de twee schoten van de marinier. Overal in deze publicatie zult u ook de gedichten van
Diana Marquez vinden, omdat die op een sublieme manier weerspiegelen hoe het
persoonlijke in deze geschiedenis (verlies van, en onbekendheid met haar vader) het
universele wordt (Curaçao, dat zichzelf bijna verliest in haar eigen geschiedenis).
De toegevoegde schetsen van kunstenaar Michiel Tan vullen de tekst aan met verbeel-
dingen van situaties en omstandigheden van weleer. Het historisch materiaal, de
gedichten en de schetsen tezamen maken de open zenuwen van Curaçao en de Nederlandse
Antillen tastbaar, en de pijn van een dolende dochter én een zichzelf kwijt geraakte
bevolking voelbaar.

Moordenaar kreeg vier maanden, dochter slachtoffer levenslang

Ja, Henri Benjamin Marquez zei tegen marinier Camilius van Roseel, enkele weken
na de inval van Duitsland in Nederland: “Hitler moet de oorlog winnen!” Maar nee,
dat was niet omdat hij een NSB’er of zelfs een nazi was, tegen wie specifieke hechtenis-
en schietorders waren uitgevaardigd. Zijn woorden gaven uitdrukking aan de diep-
gewortelde wens om Curaçao, de Nederlandse Antillen, vrij te zien worden; vrij van
het koloniale juk van het Koninkrijk der Nederlanden. De marinier ging door het lint
en besloot Marquez zonder omhaal het zwijgen op te leggen, zeer bewust niet door hem
volgens de voorgeschreven regels gewoon aan te houden, maar door van dichtbij op
hem te schieten. Henri Marquez dook weg, waardoor het eerste schot zijn hart miste,
en sloeg op de vlucht. Het tweede schot raakte Henri via zijn rug alsnog in het hart.
In 2015 heeft dr. Frank van de Goot op mijn verzoek een second opinion gegeven
aangaande het autopsieverslag (Bijlage II), dat als basis dient voor mijn conclusies.
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De krijgsraad veroordeelde Van Roseel een half jaar later, maar de rechtsgang liet
hiaten vallen in de toedracht, de straf was laag en de nazorg voor het gezin van het
slachtoffer nihil (Curaçaoënaar Marquez werd een dag na de moord op Aruba in de
grond gestopt zonder dat ook maar één familielid ter plaatse was). Het in de archieven
aangetroffen dossier is in bijlagen van dit boek toegevoegd (Bijlagen IV t/m XV).
Twee jaar na zijn veroordeling was Van Roseel weer gewoon als marinier gestationeerd
in Suriname. Zijn daad had weinig consequenties voor hem, mede door toedoen van de
toenmalige ministeries van Oorlog en Koloniën en het gouvernementele bewind op de
Nederlandse Antillen.

Diana Marquez heeft haar hele leven getekend gezien door de moord en het vaderloos
opgroeien. Geen Nederlandse overheidsdienaar heeft zich de afgelopen decennia
verwaardigd haar te helpen, of ook maar een luisterend oor te bieden. Door officieel
haar vragen en grieven in handen van de SEOC te leggen, hoopt zij dat hierin verandering
komt.

Erkenning van executie en genoegdoening

De grieven die de SEOC namens Diana Marquez bij de overheid neerlegt zijn tweeledig:
- Van Roseel is veroordeeld voor ‘zware mishandeling met de dood tot gevolg’ 

maar heeft in wezen Henri Marquez standrechtelijk geëxecuteerd. De SEOC
verzoekt de overheid dit feit alsnog officieel te erkennen en enige vorm van
genoegdoening voor het gerechtelijk dwalen aan Diana Marquez te doen
toekomen.

- Van enige afwikkeling van de moord ten aanzien van de nabestaanden is nooit 
sprake geweest. In de woorden van Diana Marquez:
‘Mijn moeder moest nl. voor de bevalling van haar zesde kind naar Curaçao. Het
zou een moeilijke bevalling worden, daarom. 22 februari 1940 werd het kind
geboren en voordat zij de kans kreeg om met haar kinderen en de pasgeborene
terug te gaan naar Aruba, kreeg zij het bericht van de dood van mijn vader.
Zij liet de kinderen achter (bij wie heeft zij nooit gezegd) en ging terug naar
Aruba. Toen zij op Aruba aankwam, was het lichaam van mijn vader er niet
meer. Zij heeft mijn vader nooit meer terug gezien. Men zei tegen haar dat men
niet wist wat er met het lichaam is gebeurd.’ [2] De SEOC verzoekt de overheid
welgemeende excuses te maken aan Diana Marquez en die excuses kracht bij te
zetten door middel van enige vorm van genoegdoening voor het veroorzaakte
levenslange leed.
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Welke vorm dergelijke genoegdoeningen dienen te krijgen, laat de SEOC graag aan
de creativiteit van de verantwoordelijke ambtenaren van de betrokken ministeries.

Wat betreft de aanklacht dat het hier een executie betrof, daarbij kan worden gerefereerd
aan een interview met mensenrechtenadvocate mr. Zegveld, die op 5 december 2015 in
het Parool (bijlage ‘PS’) in relatie tot de Molukse treinkaping stelde:

“Waar het gaat om erkenning van de feiten [ben ik] weldegelijk [zeker van mijn zaak]. We
richten ons op de twee hardste zaken: de twee kapers die van dichtbij zijn neergeschoten.
Geëxecuteerd eigenlijk. Daar is een grens overschreden. Iemand die geen wapen bij zich
draagt en zich niet verweert, kun je gewoon aanhouden.” [3]

Dit is precies wat er speelde in de zaak-Marquez: een ongewapende man die geen
ander object dan zijn woorden gebruikte om een discussie te beslechten, werd zonder
pardon en volkomen bewust doodgeschoten door een marinier die het slachtoffer net
zo goed had kunnen laten arresteren. Dat in het krijgsraadproces is aangenomen dat
Van Roseel niet handelde met de intentie om te doden, is gebaseerd op een juridisch
sluitend, maar logisch en menselijk gezien rammelend onderzoek dat cruciale vragen
onbeantwoord laat.

Het staat u na lezing van deze publicatie vrij de versie van de krijgsraad te onder-
schrijven, of die van ondergetekende. Maar zoals u zult zien, zijn er hoe dan ook op
geen enkele manier legitieme redenen aan te voeren waarom Van Roseel op Marquez
diende te schieten. Dat hij dit toch willens en wetens deed en er minimaal voor bestraft
werd, terwijl de nabestaanden en hun leed genegeerd werden, is het gevolg van een
historische kluwen van omstandigheden die de Nederlandse Antillen tot op de dag van
vandaag parten speelt.
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Hoofdstuk 1

De Nederlandse Antillen en de oorlog

Op 30 mei 1940 vond op Aruba een gezinsdrama plaats. Dit gebeurde naar aanleiding
van de Duitse bezetting van het bijna 8000 kilometer verderop gelegen Nederland.
Henri Marquez, een 43-jarige Curaçaoënaar werkzaam bij de Amerikaanse oliemaat-
schappij Lago, een gezinshoofd met vrouw en zes jonge kinderen, raakt in discussie
met de 22-jarige Nederlandse marinier Petrus Huisman. Het debat ging over de mening
van Marquez, dat de pas begonnen oorlog de Nederlandse Antillen mogelijk zou
bevrijden van koloniale overheersing. Huisman riep een collega-marinier, de eveneens
22-jarige Camilius van Roseel, erbij om mee te luisteren naar wat Marquez, die zich
pro-Duits uitliet, allemaal te zeggen had. De gemoederen raakten daarop zo verhit dat
Van Roseel ervan overtuigd raakt dat Marquez ‘tot alles in staat was’. Hij wilde hem
‘buiten gevecht stellen en daardoor oogenblikkelijk het zwijgen opleggen’ (Bijlage XII:
2b). Actief de daad bij het woord voegend, schoot Van Roseel zonder enige waar-
schuwing eenmaal op de ongewapende Lago-arbeider. Marquez dook weg, waarop
Van Roseel een tweede maal op hem schoot. Marquez stierf ter plekke.

De schietpartij vond plaats tussen acht en negen uur in de avond, in het scheeps-
meterskantoor op het terrein van de Lagoraffinaderij. Uit de stukken van de krijgsraad
die volgde (en die uitgebreid aan bod komt in Hoofdstuk 3) blijkt dat er destijds van
uitgegaan werd dat Marquez niet wegdook, maar het geweer van Huisman greep, of dat
probeerde te doen. Dat is echter niet aannemelijk, zo blijkt uit zowel de tegenstrijdig-
heden in de verhoren als een herbeschouwing van de verwondingen. Wel was het
grijpen naar een wapen een goede aanleiding en motivatie voor het neerschieten van
Marquez, en zo bekeek de krijgsraad de zaak ook. Van Roseel kreeg vier maanden cel
met aftrek van voorarrest. Hij bleef volwaardig marinier en was twee jaar na dato
gestationeerd in Suriname. [4] Marquez werd daags na de schietpartij in afwezigheid
van familie en vrienden begraven op een plek die alleen de overheid bekend was en
die in de decennia na de moord de familie niet te horen kreeg.

In dit boek plaats ik deze moord, deze executie, in een brede historische context, te
beginnen met de situatie op de Nederlandse Antillen toen die werden meegesleept in
de Tweede Wereldoorlog. Die achtergronden zijn onontbeerlijk om inzicht in de situatie
en gebeurtenissen te krijgen. Dat inzicht is: de moord op Marquez en de behandeling
van zijn nabestaanden vormen een afspiegeling van de behandeling van de Nederlandse
Antillen door de koloniale overheerser. Minachting, onderschatting en verwaarlozing
vielen de eilanden en hun inwoners ten deel, met diep tragische gevolgen.
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Het is geen toeval dat de poëzie van Diana Marquez zich kenmerkt door subtiele
overgangen van het kleine, persoonlijke, naar het grotere plan, want op de eilanden is
alles met alles verbonden via het bloed: de onderdrukker en de onderdrukte, de hand
die de zweep vasthield, met de rug die de zweep voelde, ja zelfs een kind met de moor-
denaar van haar vader:

[..] in mijn aders stroomt het bloed
van degene die nooit zijn trots verloor

in mijn aders stroomt het bloed
van degene die zich heeft vergist [..] [5]

1.1 Waarom Van Roseel zich vergiste, toen hij Marquez het zwijgen wilde opleggen

Als motivatie voor zijn dodelijk optreden tegen de arbeider Henri Marquez wees
marinier Van Roseel op de pro-Duitse uitlatingen van Marquez. Zoals eerder gezegd,
betrof het hier uitlatingen in de strekking van hopen dat Hitler de oorlog zou winnen
en dat de Duitsers ook de Nederlandse Antillen in zouden nemen. De jonge marinier
hield de woorden van Marquez direct en zonder nadenken voor pro-nazistisch en
reageerde vanuit de hem aangeleerde en verordonneerde handelingen bij contact met
de vijand: hij schakelde die uit.

Waren de Nederlandse Antillen verdedigd door haar inwoners, dan was dit nooit
gebeurd. Maar de schutterij bevond zich in deplorabele staat, voornamelijk wegens
de lage dunk die men had van de eilandbevolking en de geringe waarde die aan
verdediging werd gehecht. (Oord, van den, 2004) Waren er dan tenminste soldaten in
Nederland geselecteerd die geschikt waren voor dienst in den vreemde, met kennis van
de lokale mores? Nee, zulke fijnzinnigheid is niets voor het militair bedrijf. Ook Diana
Marquez zag dit in, bij het schrijven over de moord op haar vader:

De soldaat
ik ga doden - misschien zelf gedood - vandaag word ik betaald - morgen betaal ik.

Voor iedereen die destijds bekend was met verhoudingen en de atmosfeer op Aruba,
Curaçao en de andere eilanden, zou het volstrekt onaannemelijk zijn geweest dat de Joodse
kleurling Marquez daadwerkelijk nazistische sympathieën koesterde. De Nederlandse
Antillen zijn van oudsher een smeltkroes van rassen, standen en religies. Marquez zelf
had bloed van slavenhouders en slaven door zijn aderen stromen, van katholieken en
joden, van zwarten en blanken. Dit werd mij duidelijk uit gesprekken en mails met
Diana Marquez, die onder meer vertelde dat de naam Marquez door haar grootvader
is aangenomen. Diens achternaam was Clara, maar hij wijzigde die naam in Marquez,
wat hoogstwaarschijnlijk een samentrekking is van Martina en Henriquez, de namen
van zijn voorouders. Enkele details hieromtrent zijn terug te vinden op de huwelijks-
akte van de ouders van Henri Benjamin Marquez:
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Een aantekening in de zijlijn bevestigt de naamsverandering van Diana’s opa.

Bij onderzoek bleek de overgrootvader van Henri Marquez niet bekend - daar kan

de slag naar de voorouders van de geslachten Henriquez en Martina, beiden eeuwen-

lang bekend op Curaçao, gelegen hebben. De moeder van Henri, Leticia Habelina

Senior, stamt af van een Joodse lijn van Seniors op Curaçao, aldus Diana Marquez.
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Wat Marquez wilde, en waar hij op doelde, was vrij zijn van het Hollandse juk, van
de koloniale overheersing. Dat die vrijheidsdrang hem zijn leven kostte, maakt van deze
gebeurtenis meer dan een incident - het verhaal van Marquez is een tragische afspie-
geling voor de behandeling van de Nederlandse Antillen. Zo het al vreemd moge lijken
dat Marquez een voorkeur voor de bezetter uitsprak, nog vreemder wordt het wanneer
blijkt dat die mening hem zeer goed ingegeven kan zijn door niemand minder dan
Nederlands grootste bondgenoot in de oorlog: de Verenigde Staten.

1.2 Oorlog voedt de olie-industrie, voedt het antikolonialisme

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de gebrekkige aandacht voor de Neder-
landse Antillen vanuit de Nederlandse regering ertoe leidde dat er daar vrijwel direct
na het uitbreken van WO II buitenlandse hulp nodig was bij de verdediging (zie o.m.:
Galen, van 2010; Ribben et al, 2008; Oostindie & Klinkers, 2001). Luc Alofs noemt Aruba
in zijn proefschrift over de dekolonisatie van dat eiland ‘[..] een onderhorig eiland in een
langdurig verwaarloosde kolonie.’ (2011: 5) Na de bezetting van Nederland landden er
Engelse troepen op Curaçao en op de avond van de 10e mei 1940 zette de Franse krui-
ser ‘Primauguet’ ongeveer 150 Franse mariniers op Aruba aan wal, die samen met de
Nederlandse krijgsmacht aldaar Aruba zouden verdedigen. In juli 1940 werden de
Franse mariniers vervangen door Schotten. (Hartog, 1961: 996)

Maar naarmate de strategische betekenis van de Caribische eilanden Curaçao en
Aruba toenam, werd de Amerikaanse invloed er steeds groter. Op deze twee eilanden,
sinds een paar eeuwen koloniën van Nederland, waren de twee grootste olieraffinade-
rijen ter wereld in bedrijf en ze verwerkten de gehele olieproductie van Venezuela.
(P.E.R. 40-45, dl. 8b) Al in 1941 voorzagen de Nederlandse Antillen in 80% van de brand-
stof voor de geallieerde luchtmacht, in Noord-Afrika werd de gehele strijd gevoerd op
olie uit de Nederlandse Antillen, in de Stille Oceaan leverden de raffinaderijen zo’n
75%, en ook D-Day werd op Antilliaanse olie uitgevoerd, die daartoe al vanaf 1943 werd
aangevoerd. (Ribbens et al, 2008: 136) Het Amerikaanse vrijheidsdenken vond al snel
weerklank in alle lagen van de Antilliaanse bevolking. En waar de elite nog wel trouw
aan Holland wilde zijn, maar dan onder zelfbestuur in plaats van het gouvernement
(Ribbens et al, 2008: 142-3), lag dat voor de burgerbevolking anders.

Naar aanleiding van gesprekken die minister Welter voerde met Statenleden in
Suriname en op Curaçao tijdens zijn dienstreis in van 1941, schreef hij in zijn rapport
over de lokale bevolking:

‘Curaçao omschreef hij als “een welvarend gebiedsdeel; de Nederlandsche geest is er
voortreffelijk”. Tegelijk merkte hij echter op dat “de negerbevolking” minder ontwikkeld was
“dan de inlandsche bevolking in Indië; hun nationaal gevoel is zwakker”.’ 
(Oostindie & Klinkers, 2001: 58)
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C.J.I.M. Welter, minister van Koloniën van 1937 tot 1945, stak zijn dankbaarheid niet
onder stoelen of banken toen hij voor de Parlementaire Enquêtecommissie Regerings-
beleid 1940-1945 bevestigde dat: ‘[..] zonder de olie van Curaçao en Aruba de oorlog niet
gewonnen kon worden [..]’ en dat ‘[..] Curaçao en Aruba toen van direct vitaal belang
waren voor de oorlogvoering.’ Terwijl de nadruk bij het Nederlands bestuur in Londen
steeds bij de Oost lag, liet Welter er naderhand geen enkele twijfel over bestaan hoe
belangrijk de Nederlandse Antillen waren: ‘De benzine voor de Royal Air Force kwam,
naar ik meen, geheel en al van Curaçao. Zonder de raffinaderijen van Curaçao en Aruba
ware de oorlogvoering verlamd.’ (P.E.R. 40-45, dl. 2c)

De op 24 juni 1937 door koningin Wilhelmina

benoemde minister van Koloniën 

C.J.I.M. Welter. (foto: Van Balen, 1938)

Ook de latere gouverneur Kasteel stelde voor de Enquêtecommissie dat ‘[..] een stag-
natie van olieproductie of van levering gedurende ook slechts enkele dagen rampzalige
gevolgen had kunnen hebben met een verlies aan mensenlevens, [..].’ (P.E.R. 40-45,
dl. 6a) Vanwege het zwaarwegende belang bleven de Amerikanen dan ook aandringen
op het overdragen van de verdediging en het gezag over de eilanden. Maar de Neder-
landse regering in ballingschap bleef vrezen dat:

‘[..] de onmisbare militaire hulp zou uitlopen op een definitief verlies van West-Indië, en dat
de Verenigde Staten de relaties met de Latijns Amerikaanse staten in dit deel van de wereld
boven de relaties met Nederland stelden. Hoezeer men ook Indonesië oneindig veel belang-
rijker achtte, afzien van West-Indië was kennelijk nog geen optie.’ 
(Oostindie & Klinkers, 2001: 55)
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Toch kon het gezien de belangen van de aanwezige olie-industrie voor de oorlog
niet uitblijven dat ‘[..] het Britse garnizoen op Curaçao en Aruba teruggetrokken werd
[..]’ en in februari 1942 werd vervangen door een Amerikaans: ‘[..] veertienhonderd
man op Curaçao, elfhonderd op Aruba [..]’. (Jong, de 1927: 214-5) Tegen die vervanging
verzette minister-president Gerbrandy zich hevig, ‘[..] met als argument dat er op
Curaçao “en wellicht nog in sterkere mate” op Aruba toch al sprake was van een sterk
pro-Amerikaanse stemming.’ (Oostindie & Klinkers, 2001: 59) Aldus Gerbrandy eind
1941, terwijl in april van dat jaar een ambtenaar van financiën al vastgesteld had dat
de lokale bevolking meer op Latijns-Amerika en de VS georiënteerd was en dat een
meerderheid zelfs liever onder Amerikaanse ’bescherming’ zou vallen dan onder het
Nederlands Koninkrijk. (Oostindie & Klinkers, 2001: 59)

1.3 De olie-industrie voor WO II: verschuivende burgerloyaliteit

Alofs laat er in zijn proefschrift geen misverstand over bestaan: ‘Economische
ontwikkeling door de olie-industrie was een voorwaarde voor het ontstaan van een
autonomiebeweging. Welvaart werd niet vertaald in politieke zeggenschap.’ (2011: 246)
Deze uitspraken betreffen weliswaar voornamelijk de politieke strijd van de bestuurlijke
Antilliaanse elite, maar ook onder burgers was het vrijheidsdenken schering en inslag,
vanwege de met de olie-industrie meegekomen ‘American way of life’. (Ribbens et al,
2008: 139) De alomtegenwoordigheid van de kentering in loyaliteit noopte Koningin
Wilhelmina al in 1942 tot uitspraken die na WO II nieuwe koninkrijksverhoudingen tot
gevolg hadden. In haar beroemd geworden radiorede van 6 december 1946 zei de
Koningin der Nederlanden onder meer:

‘Ik weet dat geen politieke eenheid en verbondenheid op den duur kunnen blijven bestaan,
die niet gedragen worden door de vrijwillige aanvaarding en de overgrote meerderheid der
burgerij.’ (Oostindie & Klinkers, 2001: 36)

Henri Marquez was één van die burgers. Geboren in 1897 op Curaçao, trachtte hij als
jongeman op Curaçao een toekomst op te bouwen. Maar hij zag al snel dat het tegen zou
vallen. In deze periode werd er een begin gemaakt met de opbouw van de olie-industrie.
De zeehavens van Curaçao en Aruba hadden een strategische ligging voor de grote olie-
tankers: ‘In 1917 werd [..] de eerste ruwe olie met een houten lichter van het ondiepe
Meer van Maracaibo in Venezuela op Curaçao aangevoerd.’ (Makdoembaks, 2012: 12)
Later zou blijken dat Shell-Curaçao vooral aandacht had voor arbeiders van buiten
Curaçao: uit Venezuela, Colombia, Portugal en Suriname. Die constante aanwas van
immigranten, bij de Amerikaanse en Britse bedrijven voor een belangrijk deel mensen
uit eigen land of invloedgebieden, drukte haar stempel op het lokale denken.

De impact van de immigratie op Aruba laat zich goed in aantallen uitdrukken:
op een bevolking van rond de 15.000 woonden in 1930 ongeveer 3100 niet-Antillianen
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op Aruba. In 1948 was de bevolking gegroeid tot rond de 51.000 personen, van wie meer
dan 20.000 niet-Antilliaans. (Alofs, 2011: 142-3) Het aandeel niet-Antillianen ging in
die jaren dus van pakweg 20 naar 40 procent en steeds namen de Engelstaligen (Groot-
Brittannië en de VS) daarbij meer dan de helft van de immigranten voor hun rekening:
15% van de totale bevolking in 1930, 22% in 1948. (Alofs, 2011: 143)

Aruba was een van de zes eilanden in de Caribische zee die sinds 1633 tot het 

Nederlandse koloniaal bezit behoorden (afbeelding: Van Balen, 1938: 103).

De Antilliaanse eilanden waren dunbevolkt. De bewoners waren voor het grootste
deel nazaten van slaven en slavenhouders. Import van werknemers was bij de enorme
olieraffinaderijen onvermijdelijk. Eind 1935 zagen de bevolkingscijfers er als volgt uit:

‘Curaçao 55460 inwoners
Aruba 20415 „
Bonaire 5940 „ 
Saba 1415 „
St. Eustatius 1200 „ 
St. Maarten 2674 „
In totaal dus rond 87100.’ (Kiès, 1937: 16)
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Henri Marquez en zijn vrienden en landgenoten zochten hun geluk buiten Curaçao.
Op zoek naar werk vertrokken er tussen 1915 en 1920 steeds meer Curaçaose mannen
naar het buitenland. Ze gingen naar Venezuela, Santo Domingo en het merendeel
van de emigranten vertrok naar de suikerplantages en suikerfabrieken van Cuba. De
uittocht nam zulke grote vormen aan dat de krant Amigoe di Curaçao, citerend uit het
Koloniaal Verslag van de jaren 1918-1919, meldde dat er ‘meer dan 3000 arbeiders naar
het buitenland vertrokken, terwijl andere berichten zeiden dat meer dan de helft van de
mannelijke bevolking in het buitenland werkzaam was’. (Abraham-Van der Mark, 1969:
37) De olie-industrie die zich op Aruba ontwikkelde, was voor Henri Marquez en
lotgenoten een goede mogelijkheid om hun gezinnen te onderhouden.

1.3.1 Lago Oil & Transport Company Limited

In de jaren twintig van de twintigste eeuw nam de olie-industrie een aanvang op
Aruba. Twee bedrijven waren er actief: de Arend Petroleum Maatschappij van de Shell
en de Pan American van de Lago Oil & Transport Company Limited die in 1932 over-
ging in handen van de machtige Standard Oil of New Jersey. De olie uit het Venezo-
laanse Meer van Maracaibo werd onder andere door de Lago Petroleum Company
gewonnen en met kleine lake-tankers naar Sint Nicolaas op Aruba getransporteerd.
Daar had de Lago een enorme raffinaderij waar mensen uit alle windstreken werkten.
De olieraffinage werd als snel de belangrijkste economische kurk waarop Aruba dreef. [6]

In de Tweede Wereldoorlog was de Lago-raffinaderij van vitaal belang voor de strijd

van de geallieerde troepen in Europa en Noord-Afrika. [7]
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Bij de Lago werkten naast Amerikanen, Antillianen en Nederlanders, ook arbeiders
met tientallen andere nationaliteiten, veelal afkomstig uit de Caribische regio. Ook
werkten er veel arbeiders uit Suriname, de andere Nederlandse kolonie in de buurt. In
de jaren veertig moesten de arbeiders uit deze landen continu, dag en nacht hun best
doen om de raffinaderijen draaiende houden om voldoende brandstof te produceren
voor een oorlog van andere mogendheden in andere werelddelen.

Geschiedenis raffinaderij [8]:
Jaartal Omschrijving
1925 Lago Shipping Company wordt opgericht
1927 Lago Oil and Transport Company Ltd. opent olieoverslaghaven
1928 Arend Petroleum Maatschappij (Koninklijke Shell) opent olieraffinaderij
1929 Lago opent olieraffinaderij
1929 Lago wordt overgenomen door de Standard Oil Company of Indiana
1932 Standard Oil Company of Indiana wordt overgenomen door de 

Standard Oil Company of New Jersey (Esso/Exxon)
1940 Arend sluit haar poorten
1940 Lago-raffinaderij (Exxon) levert olie aan de geallieerden
1986 Lago-raffinaderij (Exxon) sluit haar poorten
1991 Lago-raffinaderij (Exxon) wordt overgenomen door El Paso Corporation:

Lago-raffinaderij wordt Coastal Aruba
2004 Coastal Aruba wordt overgenomen door Valero Energy Corporation
2010 Valero Aruba Refinery biedt aan zo’n achthonderd mensen werk en 

verwerkt 275.000 vaten ruwe olie per dag

Midden jaren dertig onderschreef minister Welter het initiatief van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid op Curaçao, onder voorzitterschap van de Joodse Cura-
çaoënaar Haim J. Cohen Henriquez, om in brede kring bekendheid te geven aan de
eilanden van het Koninkrijk in de Caribische zee. De minister was van mening dat ‘[..]
hetgeen in dit deel des Rijks [..]’ werd ‘[..] verricht op cultureel, maatschappelijk en eco-
nomisch gebied de volle aandacht [..]’ verdiende ‘[..] van landgenoot en vreemdeling.’
(Van Balen, 1938: IX) De minister liet er daarbij geen twijfel over bestaan hoe belangrijk
de olie-industrie voor deze kolonie was geworden:

‘De gunstige ligging, de nabijheid van rijke olievelden en een verstandig bestuur hebben er
toe geleid, dat op twee der tot het Gouvernement Curaçao behoorende eilanden verwer-
kingsinrichtingen voor olie zijn tot stand gekomen, welke haar economische werking doen
gevoelen over het gansche gebiedsdeel, dat mede daardoor van een nagenoeg onbekende groep
eilanden is geworden tot een knooppunt in het internationaal verkeer, dat allerwegen
bekendheid heeft gekregen.’ (Van Balen, 1938: IX)
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De Lago was gevestigd in Sint Nicolaas, de tweede stad van Aruba. De lonen bij dit
bedrijf waren hoger dan die op Curaçao. In 1938 waren 3300 arbeiders aan het werk
voor de verwerking van 40.000 ton olie per dag. (Van Balen, 1938: 105-7) Dit aantal zou
later, in de oorlog, verdubbelen met bij voorkeur werkkrachten afkomstig van de ver-
schillende Indische eilanden. Enkele bedrijven op de Nederlandse Antillen bouwden
voor hun arbeiders woningen in de buurt van het bedrijf. Henri Marquez en zijn gezin
woonden mogelijk als volgt:

‘Op den naakten koraalbodem verheft ieder huis zich boven betonnen paaltjes, die van
geoliede ribbels voorzien zijn om de mieren te weren. Alle woningen zijn aangesloten op een
net van ijzeren afvoerbuizen. Op de Lago Height, een koraalheuvel die fraai uitzicht op de
rifkust en op de zee geeft, is een uitgestrekt arbeidersdorp aan het ontstaan, hoofdzakelijk
voor gezinnen van buitenaf, zooals van de Bovenwindsche Eilanden en van Suriname.’
(Van Balen, 1938: 42)

Dergelijke voorzieningen hadden echter ook een keerzijde. In het uitgebreide stelsel
van woonwijken, geheel volgens Amerikaanse stijl gebouwd, voelden veel werknemers
zich gekazerneerd en continu gecontroleerd. (Van Balen, 1938: 42)

1.3.2 Nederlander genivelleerd: de zaak-Mackaay

De veelgenoemde invloed van de Amerikanen op de loyaliteit van de burgerbevol-
king op de Nederlandse Antillen laat zich goed illustreren aan de hand van het
sprekende voorbeeld van de zaak-Mackaay, die zich in de jaren dertig van de vorige
eeuw afspeelde. Johannes Mackaay was een Nederlandse Lago-medewerker, voormalig
NIL-militair gestationeerd in de Oost, die in 1933 door de Lago werd ontslagen wegens
boventalligheid. Hij meende zelf echter te zijn ontslagen omdat hij aangifte had gedaan
bij de politie van een geval van majesteitsschennis binnen het bedrijf.

Mackaay deed in 1933 zijn beklag bij de gouverneur van Curaçao en vervolgens in
1935 bij de minister van Koloniën. [9] In datzelfde jaar schreef hij ook H.M. de Konin-
gin. [10] Overal werden zijn verzoeken om bijstand en genoegdoening afgewezen, wat
zijn fanatisme evenwel alleen nog maar deed toenemen. In 1939 zocht Mackaay steun
bij de gemeente Utrecht en in 1941 werden hem NSB-sympathieën verweten op basis
van onder meer een onbestelbare briefkaart. [11] Uiteindelijk liet hij zelf een brochure
drukken met zijn hele verhaal erin en stuurde die in 1945 naar het Kabinet van de
Minister-President. [12]

Juist de gelijke behandeling die alle nationaliteiten binnen het bedrijf ten deel viel
betekende voor de Nederlanders een mentale stap ’terug’. Mackaay spreekt van twee-
derangs burgerschap en verhaalt bijvoorbeeld van het feit dat de voertaal Engels was,
om zich vervolgens denigrerend uit te laten over de kwaliteit daarvan. Zeker werd er
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een gemengde taal gesproken. Dit blijkt wel uit de woordkeus bij de gewoonte
om vreemdelingen bij hun nationaliteit te noemen. Men gebruikte ‘Dutch’ voor de
Nederlandse arbeiders, maar het Spaanse ‘Inglés’ voor Engelstalige arbeiders uit het
Caribisch gebied (Alofs, 2011: 142). Hoe gewend Mackaay hier zelf aan geraakt was,
blijkt wel uit het feit dat hij in zijn stukken van ‘Dutch’ bijna een geuzennaam maakt.
Meermaals noemt hij zichzelf trots de 'Dutch spion' wat de bijnaam was die men voor
hem bedacht na zijn aangifte. [13]

De frustraties over de gevoelsmatige ’achterstelling’ liepen bij Nederlanders als
Mackaay hoog op. Vanuit zijn nationalistische gevoelens kwam hij regelmatig in
conflict met collega’s van andere nationaliteiten en dan met name de Amerikanen.
Op hun beurt lieten die weinig heel van het Nederlandse superioriteitsgevoel. Vanuit
het schelden op de door het gouvernement geheven belastingen werd alles rondom
Nederland en Nederlanderschap besmet. Mackaay: ‘Langzamerhand werd “Dutch”
eigenlijk synoniem aan alles wat inferieur en schunnig was.’ [14] Juist omdat de afstand
tussen hun positie van oudsher en hun nieuwe plek in de samenleving zo groot was,
kwam men in het verweer. Mackaay:

'Het ligt voor de hand dat juist die Nederlanders, die een dergelijke behandeling niet gewend
waren, het openlijkst in verzet kwamen en deze waren het dan ook die de minst aangename
opdrachten kregen en van promotie uitgesloten bleven.' [15]

Mackaay toont hiermee aan dat het Amerikaanse gezag, dat wil zeggen, de macht
van de oliedollars, zich al ver voor de verdediging van de Nederlandse Antillen door
de Amerikanen liet gelden. Bij het beschrijven van de onmacht en, zijns inziens ook,
de onwil van het Nederlandse gezag om de Nederlandse arbeiders terzijde te staan
schrijft hij:

'Ongegrond was de snoeverij der Amerikanen dat alles ondergeschikt was aan de olie dus
niet, en het was dan ook in dezen tijd dat de chef van de Personal Office zijn [..] opmerking
plaatste "dat zelfs de Gezaghebber (Wagemaker, NM) niets anders was dan een bediende om
de belangen van Pan Am. te behartigen."' [16]

In feite kan gevoeglijk gesteld worden dat de Nederlanders in de koloniën altijd
zonder meer een bevoorrechte positie innamen. Zij maakten deel uit van de overheer-
sende natie, het lokale volk en de immigranten waren de tweederangs burgers. Mackaay
was niet de enige oud-Indiëganger in de olie-industrie op Curaçao en Aruba. Deze
ex-NIL-militairen waren in de Oost gewend heer en meester te zijn. Daar deelden de
Nederlandse militairen de lakens uit en traden zij hard op tegen de inheemse bevol-
king als zij zich beledigd voelden.
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In Oost-Indië konden Nederlandse militairen bij krenking van hun nationale 

gevoelens op elk gewenst moment corrigerend optreden, zoals hier tegen een 

Chinese arbeider. Dit hooghartig gedrag en het exporteren ervan naar de West heb

ik uitvoerig beschreven in Chinezen gekwetst in Oost en West (Makdoembaks, 2014).

Door oud-Indiëgangers werd in de jaren dertig het Oost-Indisch beleid naar West-
Indië gehaald. Onder hen bevonden zich gouverneur Kielstra van Suriname en ook
Isaac Wagemaker, gezaghebber op Aruba van 1929 tot 1945. (Ribbens et al, 2008: 114;
Alofs, 2011: 84) Dit gebeurde onder het mom van het ethisch koloniaal beleid en de ver-
heffing van de gekoloniseerde volkeren, maar bracht vooral ook de tucht van de Oost
met zich mee en meer macht voor het gouvernementeel gezag. (Makdoembaks, 2014: 77-
96, 108-16) Bovendien: om iemand te willen verheffen moet men eerst op hem neerkijken
en het was die blik op de lokale bevolking die ook versterkt werd door de invloeden uit
de Oost.

1.3.3 Mackaay en de bespotting van de kroon

Zich niet bewust van zijn dubbele maatstaven en grondig gelovend in de Neder-
landse eer en hoogwaardigheid, schreef Mackaay:
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‘Erbarmelijk was de toestand der Nederlanders, die om der wille van het dagelijks brood deze
dingen over hun kant moesten laten gaan. [..] Men was begonnen de Nederlanders als
personen en daarna in hun nationale gevoelens te kwetsen, eindelijk deinsde men er niet voor
terug hun Koningin uit te maken voor het laagste waarvoor een vrouw uit te maken is. [..]
De laaghartige uitlatingen over H.M. de Koningin werden weldra tot een gewoonte en
drongen ook buiten het fabrieksterrein in families, gezelschappen, bars en “saloons” door,
waar het schunnige en voor de Nederlanders diep beschamende van het geval besproken en
beoordeeld werd naar gelang ieders persoonlijke sympathieën en gemoedsgesteldheid.’ [17]

Bij de Lago verscheen begin 1933 een nieuwe telefoongids van de maatschappij.
De achterzijde van de gids was blanco. Tijdens de dienst van de nachtploeg tekende
iemand op deze blanco pagina een karikatuur. Deze bestond uit een achterwerk van
een kat met een opgeheven staart, waarvan de aars rood gemaakt was. Mackaay:

‘Ware het hierbij gebleven, het geval ware de moeite van het vermelden niet waard, doch een
der andere Amerikanen, die om zijn anti-Nederlansche gevoelens bijzonder berucht was,
teekende in die caricatuur een rooden pijl, welke wees naar de door hem er bij geschreven
woorden: “The Queen of Holland”. Groote hilariteit onder de andere Amerikanen en vreem-
delingen!’ [18]

Interpretatie van de gewraakte

spotprent over de majesteit, 

die de heer Mackaay emotioneel

danig raakte.
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Een dag later ’s morgens om acht uur en na overleg met de overige Nederlanders,
besloten Mackaay en deze Hollanders unaniem aangifte te doen van deze majesteits-
schennis. Gezaghebber Wagemaker wist al langer van de onvrede onder Nederlandse
werknemers bij de Lago:

Een groep Nederlandse Lago-werknemers klaagde over stelselmatige achterstelling ten
opzichte van Amerikaanse collega’s. Wagemaker vernam via een enquête dat Nederlandse
werknemers gebukt gingen onder discriminatie door hun Amerikaanse collega’s en superi-
euren. Bovendien klaagden zij over ongunstige werktijden en een geringe kans op promotie.
(Alofs, 2011: 147)

Maar Wagemaker zag het betoog van Mackaay niet als een bevestiging van deze
toestanden. Aan gouverneur Van Slobbe maakte hij midden 1933 zijn mening over
Mackaay kenbaar:

'Op het tendentieus en insinueerend schryven van Mackaay wensch ik niet in te gaan. Deze
man vroeger te Curaçao werkzaam als bouwkundige werd van Gouvernements werken
ontslagen wegens dronkenschap. Het is hier voorgekomen dat hy 's avonds nuchter op het
werk kwam en 's morgens dronken zyn werk verliet. Ook onder de overige Hollanders wordt
met geen respect van dezen man gesproken. Hy maakt dan ook den indruk van een volslagen
degeneré. Het is echter te bejammeren dat de nu eerst gehoorde Hollanders niet uit eigen
beweging deze zaak hebben voortgebracht in plaats van, door vrees voor ontslag geleid, daar-
voor te zwygen. Het wegnemen van de teekening en uitlevering aan de politie ware een
eenvoudige zaak geweest. Niemand hunner schynt echter de moed daartoe te hebben gehad.
Nu hy is ontslagen hyscht Mackaay zich aan het geval op om te trachten op die wyze zyn
wraak te nemen.' [19]

Gouverneur Van Slobbe was er echter van overtuigd dat enkel de Amerikanen een
ernstige overtreding hadden begaan en dat gepoogd werd Mackaays inhoudelijke
kritiek op de misdragingen van de Amerikanen af te zwakken door een aanval op zijn
persoonlijkheid:
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Gouverneur Van Slobbe was een van de weinige topfunctionarissen die Mackaays

kritiek op de Amerikanen onderschreef. [20]

Na een paar weken volgde er een periode van ingewikkelde hoor en wederhoor van
Mackaay en andere werknemers, met bemoeienissen van gouverneur Bartholomaeus
W.T. van Slobbe (die het opnam voor Mackaay), gezaghebber, Lago-top, minister van
Koloniën en anderen. Met als resultaat: de heer Mackaay werd ontslagen. De reden was
eerst inkrimping en later wegens dronkenschap en alcoholmisbruik. De aangifte werd
door het Openbaar Ministerie gedeponeerd. 

Later werd bekend dat de Amerikaanse voormannen Mc Gray en Rylander als
waarschijnlijke hoofddaders van de gewraakte karikatuur waren ontslagen en naar
Amerika teruggezonden. [21] Al bleef Mackaay volhouden dat hij ze daarna gewoon
op het werkterrein gezien had, en dat zij helemaal niet ontslagen waren, laat staan
gerepatrieerd. [22]
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1.3.4 Antikoloniale houding VS geeft via oliebedrijven hoop aan arbeiders

Vader Henri Marquez verdiende redelijk goed bij de Amerikaanse olieraffinaderij
Lago op Aruba. Samen met de duizenden collega’s uit meer dan vijftig andere landen
waren ze onmisbaar voor Lago. Hij maakte de grootse ontwikkelingen en plannen
van de vreemde Amerikanen, managers met visie, van dichtbij mee. Dat Europa nog
koloniën had in de Cariben vond Amerika volgens hun Monroe-doctrine niet van deze
tijd. En zelfs de anti-Amerikaanse Mackaay had in zijn brochure ook enkele positieve
woorden over voor de VS. Om niet te generaliseren, nuanceerde hij het geschetste beeld
van de megalomane, arrogante en respectloze Amerikanen als volgt:

‘Het is mij een behoefte te verklaren, dat ik bij de Pan Am. in velerlei opzichten toestanden
heb aangetroffen, welke ten voorbeeld zouden kunnen strekken aan de meeste Nederlandsche
en andere maatschappijen, waarbij ik werkzaam ben geweest. De afstand tussen chefs en
ondergeschikten was er veel minder stuitend groot en de verhouding veel gemoedelijker dan
ergens anders en enkele van de meest humane typen met wie ik in mijn vak ooit te maken heb
gehad, trof ik juist aan onder de Amerikanen van Pan Am.’ [23]

Hier toont Mackaay aan hoe bij de Amerikanen gangbare meningen zich gemakkelijk
konden verspreiden door de omvang van hun bedrijven. In een klimaat van gemoede-
lijke gezagsverhoudingen kunnen zaken als de grondslagen van de Monroe-doctrine
en later het Atlantic Charter gemakkelijk van boven naar beneden door het bedrijf
bewegen:

‘In 1941, nog voor de VS in de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte, verklaarden de VS en
Engeland in het Atlantic Charter dat de oorlog geen invloed mocht hebben op de zelf-
beschikking van de Caraïbische volken en dat beide landen niet uit waren op het vergroten
van het eigen koloniaal bezit. Na de Tweede Wereldoorlog kwam een dekolonisatiegolf op
gang die was gebaseerd op erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van gekoloniseerde
volkeren zoals vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties.’ (Alofs, 2011: 131)

Het was Henri Marquez niet gegund de Atlantic Charter-gedachte nog te leren
kennen en de gevolgen ervan mee te maken, maar de alomtegenwoordigheid van de
Monroe-doctrine in het Amerikaanse denken zal hij zeker mee hebben gekregen als
werknemer van Lago:

‘De Monroe-doctrine stelde dat de VS de beschermheer moest zijn van de onafhankelijk te
worden staten in de Nieuwe Wereld. [..] Europees kolonialisme op het westelijke halfrond
was niet langer gewenst. De aanwezigheid van Europese kolonisatoren werd getolereerd,
maar uitbreiding van de koloniale bezittingen of koehandel van koloniën was uit den boze.’
(Alofs, 2011: 21 & 131)
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Henri Marquez, werkzaam als tankmeter-werkman, in gesprek met zijn collega’s,

met wie hij debatteerde over de toekomst van de oliebedrijven, de eilanden en de

houding van het bestuur.
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1.3.5 Lago werd vrij gehouden van Duitse invloed

In zijn brochure over zijn ontslag beschreef Mackaay ook de aanwezigheid van het
nazisme op Aruba:

Het Hitler regime was ingesteld en de op het eiland aanwezige Duitsers werden volgens
nazi-recept georganiseerd. Hun zelfbewustzijn steeg hooger dan mij en menig ander op het
eiland lief was en in het Duitsche hotel "Germania" waarvan de Nederlandsche Rechter,
de heer Deutz, eigenaar was, werd zwaar gepolitiseerd. Daar werd onder de stamgasten en
andere bezoekers hevig propaganda gemaakt voor de nazi-leer. [24]

De kans dat Marquez bij zijn werk voor Lago antikoloniale sentimenten opdeed of
versterkt zag is, gezien hetgeen beschreven staat in de voorgaande paragrafen, zeer
aannemelijk. De kans daarentegen dat hij aldaar een nazi of NSB’er zou zijn geworden,
is bijzonder klein.

Ten eerste waren de nazi’s op Aruba fanatiek, aldus Mackaay. Dit betekende dat zij
van kleurlingen niets moesten hebben. De kans dat andersom warme gevoelens
bestonden, lijkt me nihil. Mackaay:

'Schulden aan Israëlietische handelaren werden niet langer betaald en Duitschers die jaren-
lang met Arubaanse vrouwen hadden samengeleefd, verlieten hun vrouwen en kinderen,
omdat Duitsch zich immers slechts met Duitsch mocht mengen. Op het huis van de plaats-
telijken Führer werd de hakenkruisvlag geheschen [..]' [25]

Ten tweede waren het juist de Amerikaanse bedrijven die zich politiek bewust
opstelden en die opstelling ook actief in beleid omzetten. Duitse WO II-ideologieën
kregen geen kans wortel te schieten bij het moederbedrijf van Lago, de Standard Oil
Company.

Dat de Amerikanen de Duitse politieke invloed buiten hun bedrijf hielden, bewijzen
de maatregelen die het moederbedrijf van Lago nam in 1939. In oktober van dat jaar
stuurde het ministerie van Buitenlandse Zaken de hierna volgende stukken aan de
minister van Koloniën. Hieruit blijkt hoezeer de Standard Oil Company controle hield
over haar personeelsbestand en de Duitse invloeden daarbinnen. In augustus 1939 liet
de Standard Oil Company ‘[..] alle Duitse leden (ten getale van ongeveer 300) der
bemanningen van de 23 tankschepen der Panama Transport Company, [..], door
personeel van Amerikaansche of neutrale nationaliteit’ vervangen. [26] Deze schepen
voeren op Aruba en het ontslagen Duitse personeel werd via Aruba bij vaargelegen-
heid naar Duitsland gerepatrieerd. Dit beleid werd door de Amerikanen mogelijk
doorgevoerd ‘om sabotage te voorkomen’. [27]
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Uit deze brief van de secretaris-generaal van de minister van Buitenlandse Zaken

Snouck Hurgronje blijkt dat het Duitse personeel in Amerikaanse oliebedrijven

goed in de gaten werd gehouden. [28]
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Veel Duitse propaganda zal er onder de arbeiders van Lago niet verspreid zijn. [29]
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Mackaay, die naar aanleiding van zijn fanatisme en een onbestelbare briefkaart nog
even als NSB’er werd aangemerkt, was in ieder geval een nationalist. En dat was Henri
Marquez ook. Maar het waren niet de Duitsers die hen tot hun overtuigingen brachten.
Het waren de Amerikanen die in Marquez een vrijheidsgedachte plantten en die zich
van Mackaay ontdeden, omdat hij zich tegen die gedachte keerde, met zijn drang de
Nederlandse eer en koloniale macht te verdedigen. In een wereld waarin de ene natie
de andere niet zou overheersen, was geen plaats voor zulke hiërarchieën, tot groot leed
van mensen als Johannes Mackaay. Die wereld gaven de Amerikanen gestalte via de
Monroe-doctrine en het Atlantic Charter, die ook op hoog politiek niveau van invloed
waren op Nederland als koloniserende natie. (Ribbens et al, 2008; Oostindie & Klinkers,
2001)

1.3.6 Ook gouverneur Wouters wil NSB-invloed uitbannen

In navolging van het succes van Adolf Hitler en het nazisme in Duitsland werd
het nationaalsocialisme ook in Nederland en op de Nederlandse Antillen populair.
Gouverneur Wouters van laatstgenoemd gebiedsdeel liet er geen gras over groeien om
deze pro-Duitse beweging de kop in te drukken. Ruim een half jaar na zijn beëdiging
als gouverneur trachtte hij het personeel van de olieraffinaderijen te zuiveren van
NSB-sympathisanten. 

Een goed voorbeeld van het aanpakken van de NSB op de Nederlandse Antillen
door Wouters was het opdoeken van het vrijwilligerskorps Juliana van de CPIM. [30]
In het volgende telegram werd duidelijk dat binnen het korps sprake was van sympathie
voor de door de autoriteiten gevreesde NSB. Naast het opheffen van het vrijwilligers-
korps werden de gangen van de commandant van dit korps, A.J. Muskens, ook in
Nederland nagegaan.
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De minister van Koloniën werd door gouverneur Wouters geïnformeerd rond enkele

maatregelen tegen de NSB bij de CPIM. [31]
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1.4 De oorlog breekt uit: gouverneur Wouters zet de toon in het 

militaire apparaat

Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije werden in 1938 door Duitsland onder leiding van
Adolf Hitler bezet. Toen Polen op 1 september 1939 door Duitsland werd binnengevallen,
verklaarden Engeland en Frankrijk de Duitsers de oorlog. Nederland zag zich genood-
zaakt defensieve maatregelen te nemen. De regering gokte op de succesvolle neutra-
liteitspolitiek uit de Eerste Wereldoorlog. De overheid bleef zowel in het moederland als
overzee in de koloniën wel alert op de maatschappelijke activiteiten van burgers in
organisaties en instellingen. Verdachte figuren werden aangepakt. Nederland bleef dus
niet helemaal passief aan de zijlijn staan. Er werden ook maatregelen genomen die
nodig zouden kunnen zijn om medewerking te verlenen aan hulpbehoevenden die
plotseling in een noodsituatie zouden komen.

Naar het voorbeeld van Nederland werd op de Nederlandse Antillen een beschik-
king gemaakt om ambtenaren wegens revolutionaire gezindheid of het lidmaatschap
van verboden verenigingen te kunnen ontslaan. (Hartog, 1961: 992) De in 1929 op
Curaçao en het enkele jaren daarna op Aruba opgerichte vrijwilligerskorpsen werden
in 1939 nieuw leven ingeblazen. In augustus van dat jaar volgde de mobilisatie van
het personeel van de Koninklijke Marine-reserve. (Hartog, 1961: 993) Het belang van
de raffinaderijen op Aruba en Curaçao voor de oorlogsindustrie bracht toenmalig
gouverneur Wouters tot nog meer maatregelen.

De katholieke Gielliam Johannes Josephus Wouters was luitenant en later kapitein
van de infanterie in het Nederlandse leger, burgemeester van Wamel (1927-1934) en van
Eibergen (1934-1936). In 1936 werd hij landsvoogd van de Nederlandse Antillen. [32]

G.J.J. Wouters, gouverneur van de Nederlandse Antillen 1936-1942

Foto: Collectie Tropenmuseum, Amsterdam, Coll.nr. 60060954.
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De maatregelen die Wouters nam naar aanleiding van de oorlog in het verre Europa
zetten het leven op de eilanden behoorlijk op zijn kop:

‘Op 30 augustus (1939, NM) aangaande de oproeping van de zich in de Nederlandse
Antillen bevindende reserve- en gewone dienstplichtigen; die zelfde dag volgden regelen
omtrent de vordering van goederen; op 1 september werd een Bureau Voedselvoorziening
ingesteld, de dag erna werd de uitvoer van levensmiddelen e.d. verboden. Eveneens nog op
2 september 1939 trof den gouverneur maatregelen om in geval van een Europese oorlog
of oorlogsdreiging kampen voor opvarenden van schepen van vreemde nationaliteit op te
richten; [..]’ (Hartog, 1961: 993-4)

De landsvoogd had onbeperkte staatsmacht: ‘Met een beroep op de Staatsregeling
van 1936 had gouverneur Wouters al eind 1939 zijn toch al aanzienlijke macht versterkt.’
(Oostindie & Klinkers, 2001: 57) De staatsregeling gaf gouverneur Wouters in artikel 31
de bevoegdheid in geval van oorlog of opstand alle maatregelen te nemen, die hij in
het belang van de Staat of de Nederlandse Antillen nodig achtte. (Hartog, 1961: 994)
De meeste maatregelen van Wouters waren direct of indirect van invloed op het
persoonlijke leven van de bevolking op de Nederlandse Antillen. De mensen werden
ongevraagd geconfronteerd met voldongen feiten waarbij geen beroep mogelijk was en
er werd ook duidelijk gemaakt dat meer maatregelen in het verschiet lagen:

‘3 september 1939. Terstond toen het bericht van de in Europa uitgebroken oorlog Willem-
stad bereikte, riep de gouverneur op 4 september de Staten andermaal in buitengewone
vergadering bijeen. Na een uiteenzetting van de genomen maatregelen deelde de landvoogd
mede, dat in de toekomst persoonlijke en geldelijke offers zouden worden gevraagd.’ 
(Hartog, 1961: 994)

Gouverneur Wouters was sterk gekant tegen inmenging van buitenstaanders in zijn
zaken en zeker het militair beleid op de Nederlandse Antillen. Toch moest hij onder
druk van de regering in Londen de overname van de verdediging door de geallieerden
toestaan. (Ribbens et al, 2008: 123-4) Tegenover de macht van de oliebedrijven en de
toenemende bemoeienis van de geallieerden positioneerde Wouters zich via een harde
lijn van maatregelen die later onder meer dwaas genoemd werden en die leidden tot het
bloedig neerslaan van een staking van Chinese zeelieden in 1942. Binnen dit klimaat
van snel en hard optreden, waarvan de gouverneur zelf het voorbeeld gaf, moesten
mariniers als Van Roseel hun werk doen en hun inschattingen maken. 
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1.4.1 Op 10 mei 1940, Holland bezet: gouverneur Wouters interneert Duitsers, 

Joden en Curaçaoënaars

'In den nacht van 10 Mei 1940 werd gouverneur Wouters gewekt door een telegram van
den minister van Koloniën, waarin het uitbreken van den oorlog werd gemeld. Een uur later
trokken detachementen Militaire politie, mariniers en matrozen onder leiding van officieren
door de stad om de Duitschers en staatsgevaarlijke "Nederlanders" in te rekenen. Een
Nederlandsch oorlogsschip waakte buitengaats tegen ontsnapping van Duitsche schepen in
de haven en baaien. 220 Duitsche schepelingen, 202 andere Duitschers, 28 "Nederlanders"
en 11 Nederlandsche onderdanen waren al opgeborgen, toen de bevolking op de been kwam.
8 menschen werden weer vrijgelaten. 71 huiszoekingen vonden plaats, 4 archieven waren
in beslag genomen. De Duitschers gingen dezelfde dag naar Bonaire, de staatsgevaarlijk
geachte "Nederlanders" kwamen in de gevangenis te Willemstad. Op Bonaire bleef een
detachement Militaire politie ter bewaking achter. Hier zaten de geïnterneerden in scholen:
1 voor vrouwen en kinderen, 1 voor schepelingen en 1 voor mannen. Spoedig richtte
Openbare werken een kamp in. De schepelingen gingen naar Jamaica; 30 Duitsche vrouwen
en kinderen en oude mannen mochten onder bepaalde voorwaarden naar Curaçao teruggaan.'
(Hartog, 1946: 212)

Zo omschreef de op Curaçao gestationeerde journalist Johan Hartig, de latere
schoonzoon van gouverneur Wouters [33], in 1946 het begin van de Tweede Wereld-
oorlog op de Nederlandse Antillen. Dit alles gebeurde geheel geweldloos, maar dat wil
niet zeggen dat voormalig militair Wouters niet van tevoren aan schietorders had
gedacht, zoals blijkt uit dit telegram aan de minister van Koloniën van 27 mei 1940:
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Aan minister Welter liet Wouters weten dat de mariniers en soldaten “op scherp”

stonden. [34]

Onder de door Hartog genoemde Nederlandse onderdanen die in mei 1940 werden
opgepakt en op Bonaire geïnterneerd, bevonden zich Curaçaoënaars als Medardo
(Dada) de Marchena, Enrique Kroon en Carlino Hoek. Deze heren streefden net als
Henri Marquez naar meer zeggenschap op de Nederlandse Antillen - baas in eigen huis.
Volgens de Nederlandse landvoogd op Curaçao vormden deze drie bovengenoemde
Curaçaoënaars juist een gevaar voor de Nederlandse Antillen. Na de oorlog konden ze
zich niet meer ontplooien. (Sint Jago, 2007: 230 - 48)

Wouters was ook zeer wantrouwend ten opzichte van Joden met een Duits verleden.
Dit ondanks dat het fanatieke antisemitisme ‘een specifieke eigenschap van het Duitse
fascisme, het nazisme’ was. [35] Vrijwel ieder schip met Joodse vluchtelingen dat de
Nederlandse Antillen aandeed, werd de toegang geweigerd, onder het mom dat er
onder bootvluchtelingen mogelijk kwaadwillende (nazistische) individuen of groepen
zouden kunnen zitten. (Ribbens et al, 2008: 134-5) Een voorbeeld van hoe dit eraan
toeging, beschreef de Curaçaose onderzoeker en historicus Junnes E. Sint Jago.

Wouters liet in de weken na de tiende mei 1940 een boot met onder anderen 17 Joodse
vluchtelingen van Duitse afkomst niet toe. Deze vluchtelingen waren rond de Duitse
inval van Nederland vertrokken en met geldige visa onderweg naar Chili in Zuid-Amerika.
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Tijdens de reis naar Chili kregen ze van de nieuwe bestuurders van het bestem-
mingsland telegrafisch te horen dat hun reispapieren niet meer geldig waren. De kapi-
tein veranderde van koers en op 7 juni 1940 kwam de groep Joodse vluchtelingen in
Willemstad aan. Het door hen gevraagde politiek asiel werd geweigerd. Ze vertrokken
naar Panama en moesten uiteindelijk op 25 juni 1940 met een ander schip naar
Willemstad terugkeren. De Joodse Duitsers konden het schip niet verlaten. Na onder-
handelingen tussen de bestuurders en de vervoerder werden alle 17 vluchtelingen op
Bonaire geïnterneerd. (Sint Jago, 2007: 97-8)

Toen de Surinaamse procureur-generaal Maarten de Niet op 26 mei 1941 een bezoek
bracht aan de interneringskampen op Bonaire trof hij het volgende aan:

1. Een kamp voor mannelijke Duitsche onderdanen;
2. Een kamp voor vrouwelijke Duitsche onderdanen;
3. Een kamp voor Duitsche Joden;
4. Een kamp voor Nederlandsche onderdanen.
(Bijlage III: 2)

De kampen 1, 2 en 4 lagen vlakbij elkaar. Het andere kamp, ‘[..] waar een vijftiental
betrouwbaar geachte Joden zaten [..]’ lag daar ver vandaan. (Bijlage III: 2-3) De Niet
deed ook uit de doeken hoe de ogenschijnlijke vrijheid in het kamp van de Joden vooral
een gevolg was van sociale pressie als dwangmiddel: de straf op ontsnapping was
geïnterneerd worden tussen de Duitsers:

'De Joden zijn ondergebracht in een oud plantagehuis, zij verrichten plantagearbeid
(tomaten, groenten en vruchtenkweekerij). Krijgen geen loon.
Er is daar slechts één militair op wacht, die 's nachts in het huis slaapt.
De Joden vertoeven er als het ware op eerewoord, zoodat, als er één een poging tot
ontvluchting zou doen (hetgeen op een eiland een hachelijke onderneming is), alle weer terug
gaan naar het hoofdkamp, waar zij niet graag zijn.’ (Bijlage III: 3)

Het stringente interneringsbeleid en zijn houding ten opzichte van Joodse vluchte-
lingen werden gouverneur Wouters niet in dank afgenomen. Dit werd later aangewezen
als één van de drie hoofdoorzaken van de manier waarop de regering in Londen hem
dwong zijn post als gouverneur op te geven. [36] De andere twee oorzaken voor de
ontevredenheid over Wouters’ beleid waren zijn publieke afkeer van inmenging door
de geallieerden en de in de navolgende beschreven gewelddadige beëindiging van een
staking van zeelieden. De weg naar het gebruik van zulk grof geweld (15 stakers werden
neergeschoten, zie: 1.4.3) werd echter al veel eerder vrijgemaakt, met de instructies
rondom de interneringen, waaraan ook de moordenaar van Henri Marquez, marinier
Van Roseel deel nam.
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1.4.2 Staat van beleg: Wouters verstrekt license to kill aan militairen

Bijna drie weken voor zijn fatale confrontatie met Marquez was Van Roseel betrokken
bij de interneringsopdracht van gouverneur Wouters. Hierbij ontving ook hij de
instructies die behoorden bij Wouters’ opvattingen over het gebruik van geweld:

Mei 1940 kregen ook de militaire politietroepen instructies van de gouverneur en

van de detachementscommandant. [37]

Uit het verhoor van Van Roseel blijkt verder dat deze instructies meermaals verbaal
kracht werden bijgezet door de militaire superieuren. Over het interneren op Bonaire zei
Van Roseel bij zijn verhoor door sergeant W.J. van Noort, daags na het neerschieten van
Marquez, het volgende:

‘Bij het uitbreken van den oorlog, ben ik mee geweest met het transportschip, dat de gevangen-
genomen Duitschers naar Bonaire moest brengen. Korporaal Stule die zich eveneens aan
boord bevond, deelde mij mede, dat in geval een der gevangenen maar naar mij zou wijzen,
ik deze onverbiddelijk neer moest schieten. 
De Eerste Luitenant Hamelers, die als Commandant van het transport optrad, had tegen ons
gezegd, dat indien wij vermoedden dat een der gevangenen kwaad zou willen doen, of ons
wilde aanvallen, wij deze onmiddellijk moesten neerschieten. Voorts zeide hij: “Houdt er
rekening mede dat het oorlog is.”
Nadat wij terugkwamen van Bonaire, bedankte Kapitein van der Spek ons en zeide onder
anderen, dat wij wisten dat Holland in oorlog was en met niemand pardon mochten gebruiken.’
(Bijlage VII: 9-10)
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Niet onterecht vroeg de krijgsraad later naar de betekenis van deze woorden in het
proces-verbaal van Van Noort. Vooral was het de vraag of Van Roseel de instructies op
papier en verbaal nu zo begrepen had, dat hij meende ‘[..] iedereen direct te mogen
neerschieten die iets ten gunste van Duitschland of iets dergelijks zou “zeggen” zonder
dat dit van een dergelijke handeling (vijandige daad, NM) vergezeld ging?’ (Bijlage XII: 5b)
Hieronder staat te lezen dat Van Roseel ontkennend antwoordde:

Volgens marinier Van Roseel had hij de instructie goed begrepen en mocht hij pas

schieten bij vijandig handelen, niet bij alleen vijandige woorden. (Bijlage XII: 5b)

‘De bedoeling was dat wij pas zouden schieten als een of andere handeling zou
wijzen op een vijandige daad of zelfs maar op een begin daarvan’, zo stelde Van Roseel,
waarna het aan de krijgsraad was om te bepalen of een dergelijke handeling ook had
plaatsgevonden. Op dit vraagstuk ga ik in hoofdstuk 3 dieper in. Hier volstaat het vast
te stellen dat de gebruikelijke drempels tot het gebruik van dodelijk geweld door
gouverneur Wouters, en in navolging het gehele Nederlandse militaire apparaat op
de Nederlandse Antillen, vrijwel met de grond gelijk gemaakt werden. De gevolgen
hiervan werden Henri Marquez fataal, zoals ik zal aantonen in hoofdstuk 3. Maar het
zou tijdens de oorlog niet bij dat ene slachtoffer blijven onder Wouters’ bewind.
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1.4.3 Wouters en de Aprilmoorden van 1942

Kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog brak er naar aanleiding van een
loonconflict bij de C.P.I.M. een staking uit onder ruim honderd schepelingen van
Chinese afkomst. Gouverneur Wouters maakte korte metten met de stakers. Hij
ontsloeg ze en stuurde ze allemaal naar hun land van herkomst. [38] Toen er twee jaar
later weer honderden Chinezen staakten, voor hoger loon en betere bescherming tegen
het oorlogsgeweld, liep het heel anders af.

Bij de staking van 1942 bij Shell-dochter CSM waren meer dan 400 Chinese zeelie-
den en enkele tientallen Nederlandse officieren betrokken. Tegen hun zin en tegen alle
wettelijke regels liet Wouters samen met procureur-generaal Van der Laan bijna 420 sta-
kers van de CSM in een soort strafkamp te Suffisant opsluiten. (Makdoembaks, 2012: 61)

Autoriteiten van gouverneur Wouters in actie rond april 1942 in het strafkamp 

te Suffisant op Curaçao. Foto: Lee. [39]

Voor zowel de officieren als de zeelieden gold betere bescherming tegen het oor-
logsgeweld op zee (de Duitse U-boten wisten de nauwelijks en ondermaats beschermde
olietankers te vinden) als een stakingseis. Voor de Chinezen lag daar ook nog steeds de
roep om hoger loon voor hun zware werk onder erbarmelijke omstandigheden (de
meesten waren stokers die een leven leidden dat zich het best laat vergelijken met dat
van slaven - ze werkten zich gedurende hun leven letterlijk kapot). Op 20 april 1942
werden onder verantwoordelijkheid van gouverneur Wouters, bij een poging de staking
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te breken, 15 ongewapende Chinese stakers in koelen bloede doodgeschoten en ruim
40 raakten zwaar gewond. Daags na de schietpartij werden de lichamen van de slacht-
offers snel, anoniem en buiten het medeweten van hun familie in een massagraf begraven.
(Makdoembaks, 2012: 62-4)

Wouters liet de meeste doden in alle stilte in een massagraf begraven. Enkele van 

de doodgeschoten arbeiders van de CSM werden in april 1942 op de begraafplaats 

voor criminelen en zwervers, Kolebra Berde, ter aarde besteld. Foto: Dhr. Lee, 

nabestaande van één van de slachtoffers, ter publicatie verstrekt aan de SEOC.

Ook bij de Aprilmoorden speelden de laagdrempelige schietinstructies voor bewakers,
politie en militairen een belangrijke rol. (Makdoembaks, 2012)

1.4.4 Leg vermeende tegenstanders het zwijgen op: de censuur van Wouters 

Met de staat van beleg kondigde gouverneur Wouters ook een zogenaamde
‘preventieve censuur’ af (artikel 13 uit afdeling B van de ‘Proclamatie van 10 Mei 1940’).
De handhaving daarvan werd toevertrouwd aan de journalist mr. Eduard Maurits Elias,
een studievriend van procureur-generaal mr. Thys van der Laan. Elias kwam ook
aan het hoofd te staan van de op 24 juni 1940 opgerichte Gouvernementspersdienst.
(Hartog, 1944: 242) De censuur bestond hierin dat:

‘[..] niets in de krant mocht wat naar de mening des censors a) beledigend was voor bepaalde
volksgroepen teneinde voortwoekering van de splijtzwam te voorkomen, b) niets over
militaire en maritieme aangelegenheden, c) niets wat aan met ons Koninkrijk geallieerde
landen onwelgevallig zou kunnen zijn. (Hartog, 1944: 244)
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De exacte invulling van de censuur werd publiekelijk gedeeld via een bekendmaking
van 4 juni 1940, opgesteld door de procureur-generaal. Alleen was die invulling niet
zo precies, hetgeen kwaad bloed zette bij de verschillende redacties op Curaçao, die in
beginsel wel bereid waren mee te werken aan de uitvoering van de controle:

‘De regeling was zodanig, dat elke krant haar drukproeven ten minste twee uren voor de ver-
schijning van het blad aan de Gouvernementspersdienst moest laten bezorgen, een ongerief
dat verergerd werd doordat het gouvernement over loopjongens kon beschikken en de kleine
krantenbedrijven niet. Daar stond evenwel tegenover, dat de loopjongen tegelijkertijd het
Aneta-nieuws mee terug kreeg, want dat werd en wordt door middel van de Gouverne-
mentspersdienst verspreid. Had de censor bezwaar, dan telefoneerde hij. Op zichzelf hadden
de redacties hiertegen geen bezwaar, omdat alle redacties steeds de nationale zaak hebben
willen dienen. Zij wilden dit echter doen met behoud van de democratische gedachte en in
strijd hiermede kon de censor zonder opgave van redenen stukken verbieden. Welke de normen
waren om tot schrapping van een artikel over te gaan is nimmer duidelijk geworden [..].’
(Hartog 1944: 249)

Aan de gewraakte censuur kwam pas in 1942 een einde en wel naar aanleiding van
de in het voorgaande beschreven Aprilmoorden. De censor had enkele stukken van de
CSM die haar beleid gerelateerd aan de stakingsonderwerpen moesten verdedigen,
doorgelaten en die waren gepubliceerd in dagblad Amigoe di Curaçao. Het weerwoord
dat de stakende officieren inzonden en dat de Amigoe op 17 maart 1942 had willen plaatsen,
schrapte Elias echter:

'Het blad verscheen die dag met een grote witte plek op een der pagina's waarop slechts
artikel 4 van de Curaçao'se Staatsregeling afgedrukt was: 'Slavernij wordt in Curaçao niet
geduld.' Het werd prompt door gouverneur Wouters verboden - een verbod dat zoveel ver-
ontwaardiging wekte dat hij het drie dagen later weer moest opheffen.' (Jong, de, 1979: 494)

Ook nadat het dagblad weer mocht verschijnen, bleef men het zwaar censureren en
hieraan kwam pas echt een eind met het ontslag van Wouters en het aantreden van zijn
opvolger, dr. Petrus A. Kasteel. (Hartog, 1944: 254)

1.5 Wouters’ regels en gedrag als voorbeeld voor de soldaten

Wouters werd middenin de Tweede Wereldoorlog vervangen door Kasteel vanwege
zijn harde optreden op diverse fronten. Kasteel was noch een ervaren bestuurder, noch
een militair, en zijn benoeming stuitte op veel weerstand op de Nederlandse Antillen en
in de politieke kringen in Londen. (Oostindie & Klinkers, 2001:60). Maar Kasteel slaagde
erin  de positie van gouverneur weer een goede naam te bezorgen: 
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'De dwaze preventieve censuur die gouverneur Wouters ingesteld had, schafte hij af. Uit de
groep van de op Bonaire geïnterneerde Duitsers, van wie Wouters slechts de vrouwen,
kinderen, ouden van dagen en zieken vrijgelaten had, gaf hij de Joden en de andere anti-
fascisten verlof zich weer op Curaçao of Aruba te vestigen waar zij overigens aan allerlei
veiligheidsmaatregelen onderworpen bleven.' (Jong, de, 1979: 497)

Ook had Kasteel een goede verstandhouding met de Amerikanen, die hij de vrije
hand liet bij de verdediging van de eilanden. (Oostindie & Klinkers, 2001: 61) Zelfs werd
er nog tijdens de oorlog onder Kasteel weer handel gedreven met in Latijns-Amerika
aanwezige Duitsers, waarmee aan het ongenuanceerde iedereen over één kam scheren
ook een einde kwam. Dit bleek tijdens het verhoor door de Parlementaire Enquête-
commissie Regeringsbeleid 1940-1945 van de chef-staf van de algemene militaire
commandant op Curaçao, de heer Fredericus H.M. van Straelen: 

‘De Duitsers zaten ook in Venezuela. Op een gegeven ogenblik (1943, NM) moesten wij voor
de motortorpedoboten en Higgins-boten [..] koolzuur hebben en daarvoor kwamen wij in
Venezuela terecht bij een bierbrouwer, een Duitser.’ (P.E.R. 40-45, dl. 8c II: 1219)

Het verschil in aanpak tussen beide landvoogden bevestigt het beeld van Wouters
als een hardhandige militair die zijn positie belaagd zag vanuit verschillende hoeken.
Net als Mackaay verzette hij zich met hand en tand tegen wat hij zag als de ondermij-
ning van zijn positie. Als militair opperbevelhebber zal zijn beleid daarbij zeker van
invloed zijn geweest op de aanwezige militairen. Zo bezien hield Wouters als gouver-
neur de militairen, politiemensen en bewakers op de Nederlandse Antillen het volgende
voor: wantrouwen tegen de Joodse medemens, ongenuanceerd oordelen, niet dulden
van tegenspraak, tegenstanders met hardhandige middelen het zwijgen opleggen en
het zonder al teveel omhaal inzetten van grof geweld.
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Rond 10 mei 1940 was Van Roseel, hier rechts afgebeeld in discussie met collega’s,

als schildwacht betrokken bij het transporteren naar en de bewaking op Bonaire

van tientallen NSB-verdachten op de Nederlandse Antillen. Een opmerkelijk detail

hierbij is dat de jongere broer van Van Roseel, Coenraad, in WO II bijna een jaar

in Duitsland als matroos in dienst was bij een Duits bedrijf. [40]

1.6 Racisme en minachting lokale bevolking alomtegenwoordig

‘Voor Curaçao wordt een neger aangewezen als vertegenwoordiger! Ik moet het nog zien,
maar met Fritz Hirsch “man wundert sich über gar nichts mehr”.’ (Kersten et al, 2001: 703)

Dit noteerde Jhr.ir. O.C.A. van Lidth de Jeude, regeringscommissaris voor de vluch-
telingen en vanaf 15 september 1942 minister van Oorlog, op 10 mei 1942 in zijn
dagboek over de benoeming van Moises Frumencio da Costa Gomez tot lid van de
adviesraad voor het koninkrijk. Het is tekenend voor hoe men keek naar de lokale
bevolking op de Nederlandse Antillen. Ook maakt dit duidelijk dat de oordelen en voor-
oordelen bevolkingsbreed, van burgers tot elite, van toepassing waren.

1.6.1 Racisme WO II: alleen blanke troepen

Tijdens de Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945 moesten enkele
beleidsmakers verklaren waarom zij in WO II een selectief beleid hadden getolereerd bij
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het leger in de West. De voorzitter wilde van voormalig minister van Koloniën, Charles
J.I.M. Welter, weten hoe het zat met de troepen ter verdediging van de West. Welter
antwoordde: ‘Die zouden uit Suriname of Curaçao zelf gelicht moeten zijn’. Daarop
legde de voorzitter de oud-minister van Koloniën toen het volgende voor:

‘In een schrijven van de Minister van Koloniën, ook ondertekend door Verniers van der Loeff,
staat: “Vooropstellende, dat voor de defensie van West-Indië alleen blanke troepen in aanmerking
kunnen komen”…enz. Blijkbaar stelde men zich op het standpunt, dat alleen blanke troepen
voor de defensie in aanmerking kwamen. Heeft dat een bepaalde reden?’ (P.E.R. 40-45, dl. c-1)

Welter gaf aan dat hij dat niet kon beoordelen en dat hij voor die brief ‘geen verant-
woordelijkheid’ droeg. Het PER-commissielid Dassen wilde van de heer Welter het fijne
te weten komen met betrekking tot dit selectieve beleid en bevestigde daarbij nog eens
het diepgewortelde wantrouwen. Dassen:

‘Men heeft deze mensen ook uitgesloten van vrijwillige dienstneming. Het ging verder. Het was
een vrij principieel standpunt dat men innam, nl. dat ook de mogelijkheid van vrijwillige dienst-
neming voor de mensen in Curaçao en Suriname niet werd gewenst.’ (P.E.R. 40-45, dl. c-1)

Enig archiefonderzoek leert dat dit standpunt al veel langer schering en inslag was
bij rekrutering in de West. Uit stukken van rond de Eerste Wereldoorlog blijkt dat men
ook toen al vond dat lokale mannen niet geschikt waren om in het leger of bij de politie
te dienen, zo er überhaupt al ‘een geschikt soldaat voor Indië’ van de Curaçaoënaar te
maken was.

Deze woorden komen uit een brief van de gouverneur van Curaçao aan die van
Suriname uit 1916, gebaseerd op een rapport van de commandant der troepen
H.I. Bierman op Curaçao en waarvan ik twee pagina’s voorleg. [41]
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Gouverneur Nuyens van Curaçao beantwoordt het verzoek van Suriname om een

aantal Curaçaose militairen naar zijn gebiedsdeel te sturen.
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De commandant der troepen durft niet te vertrouwen op Curaçaoënaars; 

de gouverneur deelt dit wantrouwen.
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Hoofdstuk 2

Het koloniaal verleden definieert 

de verhoudingen vandaag

De vooroordelen en vermeende superioriteit van de Nederlanders ten opzichte van
de lokale bevolking waren in de negentiende eeuw voor de Nederlandse bestuurders,
zowel van de overheid als bijvoorbeeld de WIC, vanzelfsprekende feiten. Het was de
tijd van de slavernij en men achtte zich heer en meester over de ander. Na het einde
van deze rechteloze periode, op de Nederlandse Antillen in 1863 onder gouverneur
Johannes Didericus Crol (1859-1866), zijn heel veel restanten uit de slavernij blijven
voortwoekeren. Overheidsdienaren en leden van de bezittende klasse bleven hun oude
gewoonten toepassen op de lokale bevolking.

Wie onderzoek doet naar de vraag hoe een gekleurde inwoner van het Koninkrijk
der Nederlanden zich pro-Hitler kon uitspreken, komt daarom al gauw bij het slaver-
nijverleden:  patriarchale, xenofobe en segregerende sociale omgangsvormen hebben
in drie eeuwen slavernij diep wortel kunnen schieten. Ze zijn anno 2016 nog steeds van
invloed op hoe mensen elkaar bejegenen, in Nederland en op de Nederlandse Antillen.

Vooroordelen en racisme zijn welig blijven tieren, met als gevolg vernedering en
vrijwel permanente sociale achterstelling van de gekleurde bevolkingsgroepen op de
Nederlandse Antillen. In dit hoofdstuk komen onder meer het racisme in het Neder-
landse leger en de vernedering van bevolkingsgroepen via taal en onderwijs aan bod.
Het doel is duidelijk te maken dat het klimaat waarin Henri Marquez voor zijn mening
opkwam bijna 80 jaar na de afschaffing van de slavernij nog steeds doordrenkt was van
de onderdrukkingsgedachte: de Nederlandse marinier die zich het recht toeëigende de
gekleurde werkman de mond te snoeren, door hem af te schieten.

In de 21ste eeuw onderstreepte Diana Marquez de zeer tastbare aanwezigheid van
het slavernijverleden als volgt:

Hoeveel tijd is er niet voorbijgegaan sinds 1863. Het jaar waarin de ketens werden weg-
gehaald van de polsen van onze voorouders. Het jaar waarin sommigen hun leven hebben
verloren voor onze vrijheid. Wat doen wij met de vrijheid die onze voorouders voor ons
hebben achtergelaten?
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Een boodschap van een voorouder
geketend, weggesleurd uit mijn land

heb ik leren denken en geloven
dat ik vanwege mijn huidskleur

minder was dan een hond

ieder die op mij leek
leerde ik te minachten

in mijn inferieure staat
maakte ik anderen superieur

zo plantte ik in de geschiedenis
een zaad voor een vrucht

die je nog steeds eet

maar er zijn geen ketens meer
je handen en voeten zijn niet gebonden

je bent vrij om te beseffen
dat je er voor altijd bent.

2.1 Slaven in de familie Marquez

Of haar vader Henri het wist zal nooit duidelijk worden, maar Diana Marquez
ontdekte begin jaren negentig dat er naast slavenhoudersbloed ook slavenbloed door
haar aderen stroomde:

Samen huilen met Fita
Het volgend verhaal begint jammer genoeg met “er was eens” want de vrouw van dit
verhaal leeft niet meer. Een vrouw die alle schatten van de wereld bezat. Haar hart was van
goud, haar ogen diamanten, gitzwart was haar huidskleur. Haar woorden als zuiver water,
haar handen krachtig als de golven van de zee en liefdevol als het warme zand.
Haar voeten stevig op de grond met een grote levensvreugde. Haar liefde was als het water
van de rivier: oneindig.

Fita kwam voor ons strijken. Dit deed zij voor heel de buurt. Toen ik trouwde kwam zij ook
thuis bij mij en leerde me koken en luiers verschonen. Altijd als ik terug ging was zij de
eerste persoon die ik ging omhelzen.
In 1990 vertelde een neef mij een verhaal dat mij tot in het diepste van mijn ziel raakte.
Fita en mijn vader hadden dezelfde grootmoeder. Die dag hebben Fita en ik samen gehuild,
die dag gingen mijn ogen open voor de waarheid.
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Illusie, in jouw armen heb ik bestaan
illusie, je bent altijd bij mij

illusie, vandaag kom ik afscheid nemen
illusie, ik wil leven en niet bestaan

mijn leven begon
toen ik wakker werd

en besefte
dat ik geslapen heb

in mijn aders stroomt het bloed
van degene die de zweep hanteerde

in mijn aders stroomt het bloed
van degene die het voelde

in mijn aders stroomt het bloed
van degene die nooit zijn trots verloor

in mijn aders stroomt het bloed
van degene die zich heeft vergist

in mijn aders heeft het bloed gevochten
gehaat liefgehad

in mijn aders stroomt mijn bloed
vrij.

De vrijheid die Diana haar bloed toedicht, was de vrijheid die haar vader voor zich
gezien moet hebben en die hem het leven kostte.

In een ander gedicht dat zij over deze ontdekking schreef, verwerkte zij ook de strijd
die de bloedlijnen op de Nederlandse Antillen nog steeds voeren, een strijd die zich
zowel in het persoonlijke als in het publieke intiem met het leven bemoeit:

(zonder titel)
Vandaag begrijp ik meer dan ooit dat wij nooit onze afkomst kunnen verloochenen. Ik heb het
niet over het feit dat onze voorouders hun vrijheid en zelfs hun leven hebben verloren op
onmenselijke wijze. Ook niet dat er voorouders waren geweest die deze barbaarsheid begingen.
Maar het feit dat bij menigeen in de aders het bloed stroomt van het zwarte en het witte ras.
Twee verschillende “soorten bloed” die zich nooit met elkaar kunnen mengen maar wel kunnen
zij elkaar de hand geven en de basis vormen van ons eigen bloed, van ons eigen bestaan. 
Het bloed van het zwarte ras en het bloed van het witte ras heeft elk zijn eigen boodschap.
Als het bloed van het zwarte ras het enige is dat in onze aders stroomt, is er geen strijd.
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Accepterend
dat mijn huidskleur zwart is

wetend dat het donker is
word ik zelf

lichter dan de dag.

2.2 Vernederen van de slaven bron latere minachting en geringschatting

Aruba, Curaçao en Bonaire, de benedenwindse eilanden, waren tot midden negen-
tiende eeuw een internationaal knooppunt van slavenhandel en op de plantages op de
Caribische eilanden was sprake van slavernij met de door de West-Indische Compagnie
aangevoerde slaven.

Aruba ligt ongeveer 25 kilometer verwijderd van het Venezolaanse schiereiland

Paraguaná. Afbeelding: Van Balen, 1938: 7.

Curaçao is ongeveer 60 km lang en tussen 4 en 11 km breed. De oppervlakte be-
draagt bijna 450 km2. Op 1 juli 1888, tijdens de 25-jarige herdenking van de afschaffing
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van de slavernij, had het bekende lid van de Joodse gemeenschap op Curaçao, de heer
A. Jesurun, een niet mis te verstane boodschap. Dit in tegenstelling tot velen van zijn
geloofsgenoten, die welvarend waren geworden door de slavenhandel en slavernij op
Curaçao:

‘Geen medaille zonder keerzijde. De ontdekking van America, dat het land der vrijheid
zou heeten, heeft den schandelijken Afrikaanschen slavenhandel in het leven geroepen.’
(Salas A. e.a., 1888: 7)

De superieure houding van Nederlandse ambtenaren en militairen op de Neder-
landse Antillen heeft een historische oorsprong. De uit de slaventijd afkomstige
distantie tot en vooroordelen over de bevolking bleven sluimerend voortwoekeren. Een
kundige Nederlandse ambtenaar die als onderwijzer op Curaçao gewerkt had en later
als schrijver debuteerde, verwoordde de gevoelens van zijn landgenoten ten opzichte
van de gekleurde medemens aldus:

‘Voor hunnen kost, behoeven zij niet te zorgen, de eigenaars zijn verpligt hen dien zelven te
geven, al hebben zij in slechte jaren geene enkele goede korrel mais gewonnen. Terwijl dus de
meester vol zorgen is, en zich vaak in den grond helpt in dure jaren, verteert de slaaf zijn
gezet randsoen mais in geruste onverschilligheid. Het is waar, somtijds moet hij door
gevoelige slagen tot zijnen pligt gebragt worden , maar zelden geschiedt die zonder reden;
dikwijls hebben zij het dubbel verdiend, daar zij vadsig, lui en diefachtig van aard, en door
woorden moeijelijk te regeren zijn, gelijk ieder, die slechts een poos in de West-Indien
geweest is, ligtelijk zal ontwaren, en zijne, in Europa opgedane gevoelens van vrijheid en
gelijkheid der Negers laten varen. (Van Paddenburg, 1819: 77)

Na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 werden vrijgekomen slaven aan
hun lot overgelaten. Zij moesten in alle vrijheid wel aan werk zien te komen. De eerder
vrijgekomen mulatten en vrijgekochte slaven hadden al de nodige moeite om een
ambacht uit te oefenen. En nu samen met de tegelijk duizenden vrije slaven werd de
spoeling op de arbeidsmarkt zeer dun. Andere voorbeelden van hoe de slavernij bleef
doorwerken in de samenleving zijn er te over.

In de slavernij kregen ouders in het bijzijn van hun kinderen met de zweep en
andersom gebeurde ook wel. Later bleek dit tot een opvoedpraktijk te hebben geleid
waarin vele ouders dit gedrag voortzetten. Dokter David Ricardo Capriles schreef in
1883 hierover het volgende:

‘Het byna doodranselen van kinderen is, onder de armen alvooral onder sommige vrouwen
die zich moeders noemen, naar het schynt, onuitroeibaar gebrek of manie, die direkt of
indirekt in onze handen en onder onze heelkundige behandeling doen vallen, menig
slachtoffer van inwendige letsels en diepe abcessen, welke dikwyls doodelyk afloopen.’ 
(Capriles, 1883: 14)
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De eeuwenlange vooroordelen van Nederlandse bestuurders en wetenschappers
met betrekking tot hun slaven uit Afrika en hun nazaten, bleken ook niet uit te roeien
of om te buigen. Keer op keer trachtten antropologen en andere wetenschappers
van door de staat gesubsidieerde universiteiten aan te tonen waarom Afrikanen in
tegenstelling tot de westerse blanken maar tot een beperkt ontwikkelingsniveau zouden
kunnen komen. Zelfs het koningshuis raakte betrokken bij de stereotiepe beeldvorming
van de overzeese gekoloniseerde medemens.

Koningin Wilhelmina, die in WO II uit Londen via radio Oranje liet blijken het zo
goed te menen met het Antilliaanse volk, steunde veel eerder in haar carrière persoon-
lijk een onderzoek van de Nederlandse voormalige biologieleraar Herman Marie Moens
die subsidie vroeg voor zijn plan om chimpansees te kruisen met het zaad van Afrika-
nen. De verantwoordelijke minister zag geen heil in het plan, maar de koningin zette op
persoonlijke titel door en ‘[..] haalde haar moeder, prinses Emma, en haar echtgenoot,
prins Hendrik, over hetzelfde te doen.’ [42]

2.3 Segregatie en voorkeursbehandeling blijven

Een ander naargeestig overblijfsel uit de slavernij waaraan het optreden van de
koloniale Nederlanders debet is, is de verregaande segregatie van de samenleving en de
daarmee verbonden hiërarchieën en voorkeursbehandelingen. Men leeft niet met
elkaar, maar naast elkaar, zoals blijkt uit vele studies. Dr. J.M. Reijntjes schreef hierover
in een artikel over rechtspraak op Curaçao:

'De Antillen [..] hebben nooit homogeniteit gekend, zelfs niet een zekere mate daarvan. Vaak
wordt uit het oog verloren dat daar, ondanks de veel kleinere schaal, nog méér culturen
botsen dan in Nederland. Die botsingen zijn bovendien vermoedelijk heviger, omdat de
talrijke culturele gemeenschappen binnen de Antilliaanse samenleving meer op zichzelf
gericht zijn. Waar in Nederland vooral bij de jongeren een sterk assimilatiestreven
waarneembaar is, staan vele Antillianen met de rug naar elkaar toe.' (2002: 70)

2.3.1 De film ‘Curaçao’: gebrek aan historisch besef prolongeert segregatie

Het beeld dat Reijntjes schetst werd in 2010 nog eens bevestigd door een IDFA-
documentaire van Sarah Vos en Sander Snoep. In de film wordt langzaam duidelijk dat
de Nederlanders op het eiland, veelal toeristen en gepensioneerden, nauwelijks notie
hebben van hun eigen aandeel in de geschiedenis op het eiland. En zeker niet van de
verstrekkende gevolgen daarvan op de huidige samenleving. De beelden laten weinig
aan de verbeelding over:

‘Het is geen fijne spiegel, die de IDFA-documentaire Curaçao voor houdt. [..] Blank vlees
zont en zwemt aan een schoon strand, afgeschermd door een betonnen muur en met
herdershond patrouillerende bewaker. Zwart vlees zont en zwemt aan het sjofele reepje strand
achter de muur. Contact tussen de twee bevolkingsgroepen is er slechts wanneer de ene
(zwart) de andere bedient (blank). [..]
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Het werd de insteek van de documentaire: het eiland bezien vanuit de Hollandse gemeen-
schap. Lomp, ongeïnteresseerd en zelfgenoegzaam ogen de representanten van die gemeen-
schap in Curaçao. De gepensioneerde Nederlanders die de koude voor de zon hebben verruild,
en hun dagen golfend en snorkelend doorbrengen. We zien ze lallen en hoekig dansen op de
Caribische muziek, zonder oog voor het verongelijkt kijkende zwarte personeel. [..]
In de film worden die beelden afgewisseld met die van arme zwarte eilandbewoners die de
villa's in elkaar mogen schroeven, terwijl de stem van acteur Jeroen Willems zo nu en dan
uit historische documenten citeert, waaronder het verslag van een slavenschip. In 1701
vanuit Afrika naar de Antillen vertrokken met 694 slaven, waarvan er 205 onderweg
stierven. [..]
Gortdroog is het verslag. "Het ontbreken van empathie loopt door de hele film", zegt
cameraman en co-regisseur Sander Snoep [..]. "Het is niet leuk om die nare kant te zien.
We portretteren onszelf liever als liberaal en ruimdenkend." [43]

De film laat ook zien, zonder commentaar te leveren, hoe diep de omgangsvormen
in de geschiedenis geworteld liggen. In de scene waar een blanke opleidingschef de
gekleurde medewerkers moet leren hoe de Nederlandse toeristen en inwoners te
bedienen, gaat het vooral over ‘geen slappe handjes geven, en recht in de ogen kijken’.
Dit ondanks dat ‘de Antillianen dat zelf nu juist frescu (brutaal)’ vinden, want ‘in de
buurt van een blanke stel je je immers gedwee op’. Citaat van een blanke chef die deze
geïnternaliseerde slavernij-omgangsvormen niet begrijpt: ‘Jongens, hou nou op, die
slavernij is al heel lang opgehouden!’ [44] De boodschap wordt pijnlijk duidelijk:
de blanke bepaalt nog steeds wat het gewenste gedrag moet zijn.

Kanttekeningen bij de film zijn er ook. In een recensie voor CineMagazine over de
première van de film op Curaçao zelf schrijft Patricia Smagge dat ook die kanttekeningen
hun functie hebben:

‘Vos en Snoep gaan vrij suggestief te werk en presenteren hun film - op verschillende
manieren - behoorlijk zwart-wit. [..] Er zijn namelijk genoeg eilandbewoners die hun best
doen om anderen beter te begrijpen. [..] Hadden Vos en Snoep ook deze groep meegenomen
in hun film, dan was ‘Curaçao’ beter en completer geweest. Dat gemis wordt echter gedeel-
telijk goedgemaakt door het positieve effect dat de makers met hun film weten te bereiken:
op Curaçao wordt volop gediscussieerd over de misstanden in de maatschappij, die er
onmiskenbaar zijn. Degene die het hardst van leer trekken, herkennen zich ongetwijfeld het
meest in de situaties zoals die in de film geschetst worden.’ [45]

Een van de eilandbewoners, die zoals Smagge schrijft, ‘naar de toekomst kijken in
plaats van het verleden’ is Diana Marquez. Het zal geen toeval zijn dat zijzelf in haar
bundel over winkelbedienden schrijft:
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Eens kregen winkelmeisjes de schuld voor het feit dat de toeristen wegbleven. Hoe bestaat het
dat deze meisjes zoveel macht hadden? “Hun manieren zouden niet optimaal zijn”. Als dit
zo is, is dat hun fout? Hebben zij ooit geleerd hoe zich te gedragen tegenover zichzelf of
tegenover anderen? Wie die ander ook moge zijn?

Al decennia probeert zij de mensen wakker te schudden door ze ertoe aan te zetten
uit de diepe historische sporen te stappen. Ze gebruikt muziek, poëzie, lesmateriaal
voor kinderen, alles wat binnen haar macht ligt om het tij te keren:

Blijven wij van het zaad eten dat onze voorouders voor ons hebben geplant. 
Onze voorouders van beide rassen, het zwarte en het witte ras?

Welke cultuur
de Europese cultuur

of de Afrikaanse cultuur?
dit is altijd de vraag
van ons, Antillianen

de cultuur van onderdrukking
cultuur van verdeeldheid

vrucht en traditie
van de kolonisatie

maar geboren in vrijheid
zonder ketens aan ons lichaam

dat is onze cultuur
onze echte cultuur.

Hebben wij de moed om de onzichtbare ketens te breken 
die ons nog steeds gevangen houden?

Ook de segregatie zit Diana Marquez dwars. Ze laat de ene bevolkingsgroep de
andere aanspreken, wijzen op de grote denkfout van de superioriteit, het hoger staan
dan de ander, om dan ook naar binnen te kijken en te zien dat er meer nodig is dan een
stempel op de ander te drukken:
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Ik was verbaasd
stomverbaasd
toen je me zei

dat je me accepteerde

moet ik geaccepteerd zijn
om te weten dat ik ben?

ik ben en zal zijn
ik ben er en zal er zijn

en als jij ook weet
dat je bent

zul je me niet zeggen
dat je me accepteert

wij zullen gewoon zijn

etiketten plak ik 
op alles dat ik zie

en naargelang het me uitkomt
stijgt het of daalt het in waarde

wat nog vreemder is
dat ik niet wil begrijpen

dat iedereen en alles gewoon is
welke naam ik het ook geef.

2.3.2 Gewortelde verhoudingen prolongeren voorkeursbehandelingen

Verderop in dit boek dient de beruchte zaak rondom de verdwijning van Natalee
Holloway als een voorbeeld van de manier waarop sommige hogere, Nederlandse
heren zich nog steeds het recht toe-eigenen buiten de wet te treden. De kans dat zij daar-
voor gestraft worden is ook nog steeds klein. Dat was ten tijde van de Tweede Wereld-
oorlog niet anders en kan gezien worden als een overblijfsel van de verstoorde koloniale
verhoudingen die de gekoloniseerden vrijwel rechteloos laten terwijl de kolonisator op
zichzelf een hoge mate van straffeloosheid kan toepassen. Voorbeelden te over in de
geschiedenis, een ervan breng ik hier naar voren ter illustratie.

Iets waar Nederlanders en andere Europeanen zich vanuit hun superieure positie
veelvuldig schuldig aan maakten, is het overweldigen van andermans vrouwen of hun
minderjarige dochters. Met name werknemers op Aruba en Curaçao hadden te lijden
onder het gemak waarmee overspelige West-Europese heren zich konden bewegen.
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De straffeloosheid in dit soort zaken was hoog. Een man als Henri Marquez zal kosten
nog moeite hebben willen sparen om zijn vrouw en vooral zijn dochters te beschermen.
De verhalen over hoe buitenlandse schepelingen zich mochten misdragen, waarbij zelfs
kinderen niet veilig waren, deden de ronde.

Er werkten veel alleenstaande mannen op Aruba die het leven van de vrouwen
onaangenaam maakten. Met name Nederlandse militairen en marinepersoneel voelden
zich heer en meester over de eilandbewoners en vooral over hun vrouwen. Illustratief
hierbij was het wangedrag dat oudst aanwezend zeeofficier J. Beckering Vinckers
tentoon spreidde in 1937 op Aruba. De werkelijke voorbeeldfunctie van deze zaak ligt
evenwel niet in de huisvredebreuk die Vinckers pleegde, maar in het gemak waarmee
hij ermee weg kwam zonder noemenswaardige straf.
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In augustus 1937 liet gouverneur Wouters van de Nederlandse Antillen per telegram

aan de minister van Defensie weten dat de ‘zeeofficier Beckering Vinckers te Curaçao

zich op een dienstreis op Aruba ernstig had misdragen.’ [46]

Op een nacht in de tweede helft van 1937 drong deze zeeofficier het huis van een
echtpaar op Aruba binnen op een moment dat haar man niet thuis was. Beckering
Vinckers zag zijn kans schoon en moet wel geweten hebben dat het gehuwde slacht-
offer alleen thuis was. Echter, de oudst aanwezend zeeofficier viel door de mand en
werd door de politie opgejaagd om gevangen genomen te worden. Maar niet om hem
te berechten. Gouverneur Wouters wil hem terugzenden naar Nederland, niet zozeer
vanwege het delict, maar vanwege het feit dat iedereen ervan weet en de zeeofficier
dus het gezag over zijn minderen kwijt is. Naar aanleiding van Wouters’ verzoek schrijft
de minister van Koloniën aan de minister van Defensie:
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De mogelijke vrouwenverkrachter Beckering Vinckers werd na een nachtelijke 

achtervolging door de Arubaanse politie gearresteerd, zo bericht Koloniën aan 

defensie. [47]
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En van defensie mocht Beckering Vickers inderdaad terugkeren naar Nederland,
zo lezen we in het telegram onderaan de laatste afbeelding, dat Koloniën naar de gou-
verneur laat zenden. Van vervolging of straf wordt met geen woord gerept, laat staan
over het welzijn en het recht van het slachtoffer en haar echtgenoot. Via Curaçao mocht
hij van de minister van Defensie en van de minister van Koloniën Charles Welter met
het stoomschip ‘Simon Bolivar’ naar Nederland terugreizen. [48]

Dit gebeurde vaker. Bij ernstige strafbare feiten op de Nederlandse Antillen waarbij
hoge Nederlandse functionarissen betrokken waren, mochten dezen vaak zonder grote
kleerscheuren naar hun vaderland terugkeren.

2.4 Patronen ingesleten via taal en onderwijs

Het voorgaande was voor Diana Marquez, met de gedachte aan haar vader op de
achtergrond, aanleiding om zich kritisch uit te laten. Als semi-nazaat van zowel slaven-
houders als slaven had Diana in haar tijd als schooljuf veel literatuur doorgenomen
over deze beide groepen van wie zij een afstammeling is:

Na twee jaar lees ik het boek “Tragedia di nos rasa…” [49] nogmaals en vraag me weer af wat
er veranderd is. Wat is er veranderd in de jaren na 1 juli 1863. 
Wat is er veranderd na 20 december 1946? De dag waarop “alles wat onder de oude naam
Koloniale Staten viel, zou totaal verdwijnen….”. (Pagina 28 “Tragedia di nos rasa i su
resurekshon”)
Zoals wij op pagina 29 van dit boek kunnen lezen: “De gelukkige dag is vandaag aange-
broken……”. De ketens zijn weggehaald van de polsen, maar de woorden van de heer
Johannes Didericus Crol hebben mij aan het denken gebracht. Wat is er in feite veranderd? 
Heden ten dage gebruiken wij nog steeds de term jullie (of zij) en wij. Onze denkwijze is
nog niet veranderd en achter deze simpele woorden gaat een grote tragedie schuil.

Een zucht van mijn rots
de felle zon brandt de hele dag

op mijn gezicht
de golven van de Caraïbische zee

slaan tegen mijn heupen
het witte maagdelijke zand

bedekt mijn buik
de wolkeloze blauwe hemel

streelt mijn borst
stil en op afstand
bekijk ik de vrucht

van mijn ingewanden.
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Vooral op de werkvloer waren de overblijfselen uit de slaventijd nog tot in de twin-
tigste eeuw merkbaar. Ongelijkheid tussen gelijke mensen van verschillende afkomst
bleef bestaan. Diana Marquez illustreert dit met een voorbeeld dichtbij huis:

Zo’n 40 jaar geleden was er nog steeds verschil in lonen. Een Hollandse werknemer verdiende
veel meer dan een landskind, terwijl zij beiden hetzelfde werk deden. Niets meer of minder.
Ik weet het, mijn echtgenoot deed hetzelfde werk als een Hollandse collega. 
Zij waren kantoormachinemonteur bij een tamelijk groot bedrijf in de stad en waren werk-
zaam bij de Shell. Hoewel zij hetzelfde werk deden was er een heel groot verschil in hun
salaris. Natuurlijk ten gunste van zijn collega.
Op een dag ging ik naar zijn werkgever toe en vroeg hem hoe dit zat. Ik kreeg als antwoord:
“…………u moet begrijpen dat de collega meer onkosten heeft….” Ik vroeg hem of mijn
brood minder kost.
In dit geval kreeg het landskind een verhoging, maar niet genoeg. Bang om zijn baan te
verliezen, bleef mijn man stil.
Hier in Nederland had hij hetzelfde beroep en zijn salaris was precies hetzelfde als van zijn
collega’s.
Het is jammer dat iemand vaak zijn land moet verlaten om ergens anders zijn recht te zoeken.

1946
1946: ik was 8 jaar oud. Een jaar dat niet gemakkelijk te vergeten was... In dat jaar moest ik
een heel schooljaar naar een “onbetaalde school”, nadat ik reeds drie jaar op een “betaalde
school” heb gezeten. Een Katholieke school.
Zoals ik veel later begrepen heb werden mijn twee broers naar huis gestuurd om het school-
geld te halen. Ik herinner mij hoe mijn moeder ons uit de klas meenam.

Dat ene jaar op een “onbetaalde school” heeft een groot impact gehad op mijn leven. Klein
als ik was zag en voelde ik het verschil tussen beide scholen. Ik zag en voelde het verschil in
onderwijs, het verschil in aanpak.
Tegelijkertijd beleefde ik persoonlijk de haat tussen “zwart” en “wit”. Zonder enige recht-
vaardige reden (als men kan praten over rechtvaardige reden) sloeg een juffrouw met een
donkere huidskleur zodanig met een zweep dat mijn lichaam vol striemen zat.
De woede waarmee zij dit deed toonde haar felle haat tegen de “witte” huidskleur. 
Ik ben dit voorval nooit vergeten, maar tegelijkertijd weet ik dat dit juist mijn ogen opende
voor al het onrecht dat ik om mij heen zag en voelde.

Ik was een jaar of 21 toen ik deze dame terug zag. Hoewel er heel veel jaren voorbij waren
gegaan herkende ik haar direct.
Ik confronteerde haar met wat zij toen had gedaan. Zij bleef stil en antwoordde niet.
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2.4.1 Belediging van het Papiaments

Curaçaoënaars identificeren zich met hun taal, het Papiaments. Het werd hun echter
niet gemakkelijk gemaakt zich in de meeste maatschappelijke sectoren te bedienen van
deze taal. Nederlands was lange tijd de enige officiële taal van Curaçao en pas sinds
2007 zijn Papiaments, Nederlands en Engels gezamenlijk officiële talen. [50] De meeste
Nederlanders staken niet onder stoelen of banken dat ze het Papiaments niet waar-
deerden. Ze bedoelden eigenlijk dat ze de mensen met Papiaments als hun moedertaal
niet konden luchten of zien. Mr. W.J. van Balen kreeg in de jaren dertig een opdracht van
de ‘Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao’, onder voorzitterschap van
H.J. Cohen Henriquez en met leden als S.E.L. Maduro en E.M. Curiel, om een boek
samen te stellen over het gebiedsdeel. Van Balen kwalificeerde het Papiaments als
een ‘brabbeltaaltje’. (1938: 24). De volgende passage uit een publicatie van een
andere Nederlander, de heer Van Paddenburg, die op de Nederlandse Antillen als
schoolmeester werkte, maakte duidelijk dat het Hollandse oordeel al meer dan een
eeuw bestond:

‘De vorige bewoners van dit eiland Indianen zijnde, onder Spaansche overheersing geraakt,
heeft zulk een mengelmoes of jargon doen geboren worden, hetwelk door de komst der Hol-
landers nog veranderd is. Het papiament (van pappiar, spreken) bestaat uit bedorven
Spaansch, Indiaansch en Hollandsch, arm in woorden, zonder buiging, voeging of gedacht
onderscheiden, maar rijk in hevig door de keel uitgesproken wordende schelle klanken, en
vooral in scheldwoorden. Onverdragelijk is dit gekakel voor het fijnere oor van den Europe-
aan bij zijne eerste aankomst, en moeijelijk kan men zich aan dit kalkoenen geluid gewennen.’
(Van Paddenburg, 1819: 71)

Henri Marquez’ dochter was en is zich ervan bewust dat een vrij en autonoom
Curaçao ook baas moet zijn over haar eigen taal en cultuur. Ze ontwikkelde een
methode om dit besef zo dicht mogelijk bij kinderen en jongeren te brengen. Volgens
haar is niet weten wie je bent - en hier vinden wij de parallel met het vaderloos
opgroeien - de wortel van de onderworpene die, terwijl de slavernij al lang en breed is
afgeschaft, minder en lager blijft dan de voormalig slavenhouder en kolonist:

Gedurende een symposium werd de volgende vraag gesteld: Waarom hebben landskinderen
een minderwaardigheidscomplex en waarom zijn ze gefrustreerd?
Het antwoord is eenvoudig:

Zij zeggen dat ik een complex heb
zij zeggen dat ik gefrustreerd ben

omdat ik geloof
dat de ander beter is
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indien ik een complex heb
indien ik gefrustreerd ben
is het omdat ik niet weet

en nooit gevoeld heb
de smaak van mijn eigen waarde.

2.4.2 Ervaring van een schooljuf

De gevolgen van taalachterstelling zijn wijd en zijd bekend. Ook Diana Marquez
kwam ze tegen in haar praktijk als lerares. 

In één van de liederen van mijn project “kinderen voor kinderen”, vraagt het kind ons:

Geef mij een kans
geef mij een kans om onze taal te leren
geef mij een kans om het te respecteren

geef mij een kans onze geschiedenis te leren
geef mij een kans het zelf te beoordelen

geef mij een kans om te weten wie ik ben
geef mij een kans om te weten wat ik kan

geef mij een kans om te accepteren
wie ik ben en wat ik kan.

Meer dan ooit herkende de volwassen Diana de omstandigheden rond haar kinder-
tijd. Na 30 mei 1940 werd haar intens gezinsverband op Aruba heel ruw verstoord door
een Nederlandse militair die net zijn tienerleeftijd was ontgroeid. In de jaren zeventig
en tachtig van de vorige eeuw kwam Diana vele jongeren tegen die het rechte pad
hadden kunnen bewandelen en iets voor de maatschappij hadden kunnen betekenen,
indien hun nog de voordelen van het eigen kunnen waren bijgebracht. Ze zouden dan
voor Curaçao behouden kunnen blijven.

Het kind vraagt een kans. Om hem een kans te geven om zijn eigen taal te leren. Om hem
een kans te geven om het te respecteren. Zodat hij zijn gedachten en gevoelens kan uitdrukken.
Om zichzelf te leren kennen.
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Nederlands
Nederlands moet ik leren 

om later naar Nederland te gaan
terwijl ik me niet eens in mijn eigen taal kan uitdrukken
de hoogste tak zal ik bereiken als ik zijn wortel verzorg.

Worstelen met het Papiaments en het Nederlands was een metafoor voor het
Curaçaose volk dat in eigenwaarde ontzettend vertwijfeld raakte over welke weg ze
het best zou kunnen bewandelen. Diana verwoordde de hiervoor genoemde dilemma’s
in onderstaande gedichten. Deze geven ook een inkijkje in haar kinderjaren zonder haar
grote held, vader Henri Benjamin Marquez:

Zal hun wens werkelijkheid worden? Gaan zij eindelijk onderricht krijgen in hun eigen taal
i.p.v. in een voor hen vreemde taal? Als het zo is ben ik er zeker van dat dit een groot
verschil gaat brengen in hun houding op school en buiten de school. Krijgt de Papiamentse
taal de waarde en respect die hij verdient? Een ander lied uit mijn collectie kinderliedjes:

‘s Morgens als ik wakker word
’s morgens als ik naar buiten kijk

’s morgens als ik de zon zie
word ik blij

de zon is er voor mij, de zon is er voor jou
de zon is er voor ons, voor iedereen

’s morgens als ik wakker word
’s morgens als ik naar buiten kijk

’s morgens als ik de vogels zie
word ik blij

de vogel is er voor mij, de vogel is er voor jou
de vogel is er voor ons, voor iedereen

’s morgens als ik wakker word
’s morgens als ik naar buiten kijk
’s morgens als ik de bloemen zie

word ik blij

de bloemen zijn er voor mij, de bloemen zijn er voor jou
de bloemen zijn er voor ons, voor iedereen.
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Na 30 mei 1940 werd de geestdrift rond een eigen land, een eigen huis, een eigen taal
van Henri Marquez voortgezet door zijn dochter. In Diana’s emotionele betrokkenheid
bij de ontwikkeling van een stabiele natie, via de scholen en de jongeren, is haar vaders
wens duidelijk te herkennen:

Alle kinderen willen naar school. Er mag geen verschil zijn tussen de scholen en ook niet
tussen de behandeling van kinderen. De kinderen van nu vragen ons: hoe wij zelf geleefd
hebben dat de wereld nu zo is” 
Ik vraag me af wat de fraters en nonnen uit “onze tijd” de kinderen van toen geleerd hebben
dat Curaçao nu is wat het is.

Zij hebben de kinderen van toen geleerd te lezen en te schrijven in het Nederlands.
Zij hebben hen geleerd te voelen in het Nederlands
Zij hebben hen geleerd te handelen in het Nederlands
Zij hebben hen geleerd te denken in het Nederlands
Zij hebben hen geleerd zichzelf te vergeten.

Nadat de ketens gebarsten zijn van de polsen, was vrijheid een illusie. Ik vraag me
af hoe het mogelijk is dat gedurende jaren de identiteit van een landskind verscholen
werd, zijn eigen taal minachtend.

Ik herinner mij hoe vaak ik 100 keer moest schrijven: “Ik mag geen Papiamentu spreken".
Dit had vele consequenties. Willen of niet. Bewust of onbewust heeft dit een stempel gezet
op de denkwijze van velen van ons. Een stempel van discriminatie en minachting van onze
eigen taal. Van onze eigen gevoelens. Voor onze eigen landgenoten, Voor onszelf.

Papiamentu 
Papiamentu, mijn lieflijke Papiamentu

hoe heb ik je ooit kunnen minachten
gelovend dat jij geen waarde had

heb ik mijn kinderen hun taal weggenomen

beschamend geef ik toe
de grote fout die ik begaan heb

Papiamentu, spreek haar met liefde
Papiamentu, geef haar haar waarde,

Papiamentu op zichzelf heeft zijn waarde getoond. 
Zij is er nog steeds ondanks alles.
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2.4.3 “Leuke weetjes over de slavernij”

Een manier om zelf het hoofd recht te kunnen houden als voormalig kolonisator en
tegelijk de voormalig gekoloniseerde niet teveel slagkracht te bieden, is het bagatelli-
seren van het verleden. Ook dit kwam Diana Marquez tegen op Curaçao en zij schreef
erover, hing het aan de grote klok:

Mijn leven begon
toen ik wakker werd

en me realiseerde
dat ik geslapen had.

Op een school op Curaçao (in het jaar 2006) krijgen de kinderen uit de vijfde klas geschie-
denisles. Niet uit een boek maar van een stencil. Ten eerste zijn de zinnen zo gecompliceerd
dat ik er zeker van ben dat zelfs een Hollands kind van 11 er moeite mee zou hebben. Om maar
niet te spreken over de fouten die in de stencil zitten. Het is triest om te zien op welke
manier deze kinderen de Curaçaosche geschiedenis voorgeschoteld krijgen. Op elke bladzijde
is het woord “slaaf” vetgedrukt.

Ik citeer uit les 4 onder “leuk om te weten”:

- Slaven woonden in speciale huisjes dikwijls op de plantage. Deze huisjes waren
heel klein en alleen van het hoogst nodige voorzien.

- Slaaf zijn, is nooit goed. Maar slaven die op Curaçao werkte hadden het dikwijls
beter menselijk bestaan, dan de slaven die in andere delen van de wereld werken,
waar het veel slechter gesteld was”.

Uit les 6 onder “leuk om te weten”:

- Het was in die tijd heel normaal als mensen ter dood veroordeeld werden als ze
iets gedaan hadden.

- Ook worden in die tijd veel lijfstraffen uitgevoerd. Van zweepslagen tot het
afkappen van ledematen.

- Op de tekening van de onthoofding van Tula zit hij nog op zijn knieën. Dit is in
werkelijkheid niet zo. Hij was daarvoor zo mishandeld dat hij niet meer kon
staan en meer levend dan dood was.

(Dit alles heb ik letterlijk overgenomen uit genoemde stencil).
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Ik vraag me af hoe deze manier van geschiedenis brengen goedgekeurd wordt voor kinderen.
Voor kinderen van 11/12 jaar. Ik heb intussen een brief gestuurd naar de minister van
Onderwijs van Curaçao.

Een bekende Curaçaoënaar zei: “Je gelooft toch zeker niet dat je antwoord krijgt?” Natuur-
lijk wist ik dat ik geen antwoord zou krijgen, maar ik ga door. Op een of andere manier komt
er iemand die op kan komen voor deze kinderen, wier denken wordt vertroebeld door dit soort
“onderwijs”.
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Hoofdstuk 3

De moord, het onderzoek, de krijgsraad

Op 30 mei 1940 werd Henri Marquez, voorvechter van een vrij Curaçao, geëxecuteerd
om zijn mening. Dochter Diana vraagt zich haar hele volwassen leven al af of de
omstandigheden die tot zijn dood leidden en die al sinds de slavernij gewoon waren
op de Nederlandse Antilllen, wel wezenlijk veranderd zijn.

In dit hoofdstuk presenteer ik de details die voor ons beschikbaar zijn, via het
bewaard gebleven dossier van de krijgsraad. Dit om u een zo compleet mogelijk beeld
te schetsen van directe omstandigheden waaronder deze wandaad plaats kon vinden en
waarin de grotere omstandigheden die in de voorgaande hoofdstukken aan bod zijn
gekomen zich manifesteren.

De militaire macht op Aruba stationeerde een militaire wacht op het terrein van de
Lago Oil & Transport Company en wel in de Diesel Machinehal. De wacht werd bemand
door een brigadier van de militaire politie en elf manschappen. Hun taak was te bewa-
ken dat het terrein niet door onbevoegden betreden zou worden en dat niemand op
enige wijze schade zou kunnen toebrengen aan de installaties. Men mocht verdachte
personen aanhouden. De sommatie luidde ‘Halt of ik schiet’ en ‘Stop or I shoot’. Men
mocht gebruik maken van wapens als deze sommatie vruchteloos zou blijken (zie ook
Bijlage XIII). De vuurwapens zouden evenwel pas gebruikt mogen worden door de
manschappen, zoals marinier Van Roseel, indien:

‘[..] geen andere middelen ten dienste staan om het beoogde doel te bereiken of het aanwezige
gevaar af te wenden (bv. bij poging tot brandstichting van de tanks of in de nabijheid daarvan).’
(Bijlage XIII: 3)

Het was de marinier 3e klasse C.J. van Rosseel van deze wachtpost die op 30 mei
1940 tijdens zijn wacht ‘een burger’ doodschoot, zo berichtte de auditeur-militair op
12 augustus 1940. (Bijlage XIII: 2) 

3.1 Reconstructie

Het scheepsmeterskantoor werd zowel door Lago-arbeiders als door de aanwezige
mariniers als wachtlokaal gebruikt. Op 30 mei 1940 raakten in dat lokaal twee 22-jarige
mariniers uit Nederland, Camilius van Roseel (stamboeknummer 4938) en Petrus Huisman
(stamboeknummer M.4943), in discussie met Lago-arbeider Henri Marquez. Terwijl
Huisman nog op patrouille was, raakten Van Roseel en Marquez aan de praat. 
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Tankmeter Marquez sprak met Van Roseel over de gang van zaken rond de oorlog
in Europa. Marinier Van Roseel leek zeer onder de indruk van Henri Marquez te zijn
geraakt. Bij zijn verhoor zei hij over dit gesprek onder meer het volgende:

‘Die man zeide onder anderen: “Dat hij het jammer vond dat Duitschland Holland was
binnengetrokken, maar dat Duitschland daartoe gedwongen was door Engeland. Engeland
laat alle kleine landen voor hem vechten. Misschien is het beter dat Holland Duitsch wordt.
De Engelschman is een ploert”.’ (Bijlage VII: 6)

3.1.1 Gesprek wordt discussie

Tegen zes uur kwam Huisman terug van zijn patrouilleronde. Hij nam plaats op de
omloop van het gebouw, op een kistje tegen de muur en had een goede uitzicht op de
haven. Tegenover Huisman zat Marquez over wie de marinier te horen kreeg dat hij
‘[..] in het kantoortje over politiek had zitten praten en dat hij voor Duitschland was.’
(Bijlage VII: 4-6)

Na het onderlinge gesprek tussen de twee soldaten is Van Roseel tot een uur of zeven
in de avond op patrouille gegaan. Hij kwam terug van zijn wachtronde en zag
Marquez nog steeds op dezelfde plaats zitten toen hij een hapje ging eten. Volgens
Van Roseel heeft Marquez al die tijd, tussen zes en zeven uur in de avond, over ‘[..]
politiek en Duitschland gesproken.’ (Bijlage VII: 6-7) Na het eten ging de marinier
opnieuw op pad om tot acht uur in de avond zijn wachtronde te doen. Bij zijn vertrek
zag hij zijn vriend Petrus Huisman nog steeds met Henri discussiëren.

Huisman was tegen acht uur in de avond na de terugkomst van zijn collega nog
steeds druk bezig met Lago-werknemer Henri over politiek en vooral over de oorlog
aan het debatteren. Huisman hoorde van Marquez andere woorden dan zijn collega,
maar de strekking was hetzelfde: ‘Hij zeide onder anderen “Duitschland heeft zijn
zinnen op dezen oorlog gezet en Duitschland zou deze oorlog winnen.” (Bijlage VII: 4)
Huisman interpreteerde dergelijke taal als verdacht en wilde een getuige hebben
voordat hij zou besluiten om eventueel een rapport van het voorgevallene te schrijven.
Op hetzelfde moment zag hij zijn collega marinier Camilius van Roseel, gewapend met
een geladen geweer, zojuist het wachtlokaal passeren en wenkte hem om naar het
gesprek met Marquez te luisteren. (Bijlage VII: 4/7)

3.1.2 Discussie loopt uit de hand, het eerste schot valt

Na Huismans oproep vervoegde de gewapende marinier Van Roseel zich bij het gesprek
tussen zijn collega en Lago-werkman Marquez. Het duurde een minuut of drie voordat
Marquez onder meer zei: ‘“Hitler moet en Hitler zal winnen”. “Wanneer de Duitsers
hier komen, dan zul je wat zien, want dan zijn jullie nog niet klaar”.’ (Bijlage VII: 7)
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Dat marinier Van Roseel (pas 22 jaar oud) zich gedurende zijn laatste patrouille had
lopen ergeren aan de standpunten van Marquez, is aannemelijk. Bovendien lag zijn
kortdurende ervaring met de internering van Duitsers en NSB’ers op Bonaire nog vers
in het geheugen. Hier had hij met betrekking tot het doodschieten van de ‘vijand’ van
gouverneur Wouters duidelijke richtlijnen gekregen. Echter, in deze situatie waren deze
niet van toepassing. Dat Van Roseel dit feit door zijn ‘woede’ over de woorden van
Marquez niet meer voor ogen had, werd laatstgenoemde fataal. Over dit moment
suprême zei Van Roseel het volgende:

‘Deze woorden wonden mij erg op en kookte ik dan ook van woedde. Ik schreeuwde “nooit”,
tegelijkertijd mijn geweer in de vaardighouding nemende, hetwelk ik bij de voet had en
automatisch de haanpalvleugel omgooiende. Mijn gedachte was dat deze man maar eens
moest ophouden met dit gepraat. Ik vuurde ongeveer gericht op zijn schouder, niet de
bedoeling hebbende hem doodelijk te treffen.’ (bijlage VII: 7)

3.1.3 Het genadeschot

Van Roseel bevestigde dat hij wist dat hij Marquez met zijn geweerschot had geraakt,
maar zag zich genoodzaakt een genadeschot af te vuren:

‘De man greep toen Huisman’s geweer, dat rechts naast hem tegen de muur stond, kwam van
de stoel overeind en stond met het geweer in de rechterhand voor Huisman. Op hetzelfde
oogenblik zakte hij door de knieën voor Huisman neer. Huisman gaf hem toen een duw
waarop hij wederom opstond. Daar ik bang was dat hij Huisman zou aanvallen, vuurde ik
nogmaals op hem, wederom vanuit de vaardighouding. Op hetzelfde oogenblik dat ik vuurde,
liet hij het geweer vallen en strompelde het kantoortje binnen.’ (Bijlage VII: 7)

Huisman, die dit alles voor zijn ogen zag gebeuren, besloot niet om Van Roseel te
stoppen of om Marquez te helpen:

‘Nadat het schot gevallen was zuchtte Marquez diep, stond op van de stoel, greep mijn
geweer, dat aan Marquez’s rechterzijde tegen den muur van het gebouwtje stond. Vervol-
gens zakte hij met het geweer in zijn handen door zijn knieën, vlak voor mij neder. Ik duwde
hem van mij af en voelde toen bloed over mijn handen vloeien. Hij stond weer op en liet
het geweer uit zijn handen vallen. Op hetzelfde moment viel er weer een schot. Marquez
strompelde toen het kantoorgebouwtje binnen en viel daar neer.’ (Bijlage VII: 5)

Henri Marquez lag na het tweede schot hevig bloedend op de vloer van het kantoor.
Van Roseel herlaadde zijn geweer, Huisman ging het geval rapporteren bij een naburige
post. Om de uitgeschakelde Henri Marquez bekommerden de mariniers zich niet.
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3.1.4 Getuige en collega van Marquez weggestuurd

Zoals ik verderop zal aantonen, valt er op de lezing van beide mariniers het een en
ander af te dingen. De verhalen tonen eensgezind hetzelfde beeld, maar hoeven daarom
nog niet de waarheid te zijn. Een getuige die hun verhaal mogelijk had kunnen beves-
tigen - of, natuurlijk, ontkennen - werd door Van Roseel willens en wetens bij de plaats
delict weggehouden.

Na het tweede en dodelijke schot bleef Van Roseel op verzoek van zijn collega Huisman
bij de plek des onheils wachten:

‘Terwijl ik daar stond te wachten, zag ik een wachtsman van de Lago voor de deur aan de
Noordzijde staan. Ik liep daarop door het kantoortje naar die deur om die wachtsman te
beletten naar binnen te gaan.’ (Bijlage VII: 7-8)

De situatieschets in het dossier vermeldt de genoemde deur weliswaar niet, maar
laat toch duidelijk zien hoe Van Roseel vlak langs het ontzielde, bloedende lichaam van
Marquez moest gaan om tot bij diens collega te komen. Duidelijk is dat nergens en bij
niemand het idee opkwam om na te gaan hoe het met de 100% zeker uitgeschakelde
werkman gesteld was. 
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Situatieschets gevoegd bij het proces-verbaal van sergeant W.J. van Noort 

(Bijlage VIIc) 

3.1.5 Luitenant Hamelers erbij gehaald

Op donderdag 30 mei 1940, ongeveer negen uur in de avond, belde sergeant-majoor
van de militaire politie H. Lens naar de reserve eerste luitenant van de infanterie
Johannes Hamelers, gelegerd in het kamp Sabaneta op Aruba. Lens vroeg hem zich naar
het bij wachtpost 7 van het leger staande kantoorgebouw van de tankmeters van de
Lago Oil & Transport Company te begeven, omdat een marinier van deze post 7 een
‘burger’ zou hebben neergeschoten. (Bijlage XIII: 5) In zijn rapport schreef Hamelers
het volgende over wat hij waargenomen had, aangekomen op wachtpost 7:
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‘Op den grond terzijde van een schrijfbureau lag een arbeider der Lago Maatschappij, welke
zeer bebloed was en voor zoover ik zien kon geen beweging meer maakte. In het lokaal
bevonden zich verder nog de heer Harrison, productiechef van de Lago Company. Dr. Carrol
[sic.], dienstdoend geneesheer-directeur van het Lago hospitaal, de heer G.B. Brook, chef van
den particulieren bewakingsdienst der Lago Maatschappij en verder nog enkele andere
employé’s van de Maatschappij.’ (Bijlage XIII: 5)

De neergeschoten arbeider bleek tankmeter Marquez te zijn. Na alles in ogenschouw
genomen te hebben, meldde Hamelers dat sergeant Van Noort, die belast was met de
controle van de op de Lago aanwezige posten, Van Roseel en Huisman naar een enkele
honderden meters verder gelegen kantoor had laten gaan. Marinier Huisman had het
geweer van Van Roseel overgenomen. Dr. Carrell bevestigde desgevraagd dat Marquez
niet meer te helpen was. Inmiddels was ook luitenant Thijssen, commandant van
de militaire politie, ter plaatse gekomen. Deze nam het onderzoek op zich, waarna
luitenant Hamelers achter Van Roseel en Huisman aan ging.

Hierover schreef Hamelers: ‘Ik bracht hem naar de wacht in het Kamp en heb hem
daar een kop koffie doen drinken. Het magazijn van zijn geweer had hij intusschen
geledigd.’ Na vervanging van Van Roseel bij post 7 van de Lago, liet Hamelers op
instructie van Thijssen de marinier Van Roseel van Kamp Savaneta naar de politiewacht
te San Nicolaas brengen. Daar werd Van Roseel officieel onder voorlopig arrest geplaatst.
(Bijlage XIII: 5-6) 

3.1.6 Lijkherkenning en sectie

Bij het begin van het juridisch onderzoek door de autoriteiten moest bevestigd worden
dat het lijk dat daar in het betreffende kantoor op de vloer lag van Henri Marquez was.
Deze lijkherkenning werd bevestigd door een paar mensen, te weten de op 22 december
1890 in Bombay geboren Brits-Indiër Fred Penny en de op 16 mei 1893 in Londen
geboren Engelsman Arthur Harmen. Beide heren werkten bij de Receiving and Shipping
Department van Lago. De heer Penny was chef en Harmen was voorman. Ze woonden
beiden in een bungalow van Lago. Na de identificatie van Marquez werden er situatie-
foto’s gemaakt en werd het lijk van Marquez in beslag genomen en overgebracht naar
het Lago Hospitaal. (Bijlage VII: 8)

Op verzoek van de detachementscommandant van de militaire politie verrichtte een
dag na de schietpartij dokter R.C. Carrell, waarnemend chef van het Lago Hospitaal,
sectie op het lijk van Henri Marquez. De lijkopening vond plaats in tegenwoordigheid
van de heer W.J. van Noort, sergeant bij de militaire politie. De resultaten van deze
sectie komen uitgebreid aan bod in de volgende paragraaf.
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3.1.7 Naar de krijgsraad

De Algemeen Militair Commandant in het Gebiedsdeel Curaçao, W. van den Donker,
besloot na het lezen van het advies van de auditeur militair bij de krijgsraad op Curaçao
en op grond van de artikelen 8 en 9 van de Rechtspleging bij de Zeemacht, Camilius
Josephus van Roseel marinier 3e klasse naar de krijgsraad te verwijzen. Ook bepaalde
Donker dat de beklaagde in arrest zou verblijven. (Bijlage VIII: 1-2) Commandant
Donker baseerde zijn besluit op de volgende feiten:

“[..] dat hij, beklaagde op den 30 mei 1940 te omstreeks 20.30 uur te San Nicolaas op het
eiland Aruba, opzettelijk Henry (in zijn geboorteakte staat Henri) Benjamin Marquez van
het leven heeft beroofd, althans aan genoemden Marquez zwaar lichamelijk letsel heeft
toegebracht, door opzettelijk, met het oogmerk om hem, Marquez van het leven te berooven,
althans zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, ter uitvoering van zijn voornemen op korten
afstand uit een met scherp geladen geweer, twee schoten op hem, Marquez, te lossen, hebbende
de uit dat geweer afgeschoten kogels op het lichaam van genoemden Marquez binnendrin-
gende, verwondingen teweeggebracht, onder anderen aan de longen, het hart, de slokdarm
en de lever, tengevolge van welke verwondingen genoemde Marquez aldaar kort daarop is
overleden.” (Bijlage VIII: 1-2)

3.2 Autopsie: verwoeste nationalist in de rug geschoten

De eens zo strijdbare en trotse, Joods-Curaçaose nationalist, liefdevolle echtgenoot
en vader van zes jonge kinderen, van wie hij de laatste nog niet eens in zijn armen had
kunnen sluiten, lag morsdood op de snijtafel in het hospitaal van zijn werkgever,
de Lago Oil & Transport Company op Aruba.

In zijn samenvatting concludeerde schouwarts Carrell dat het lichaam van Henri
Benjamin Marquez uitwendige en inwendige tekenen van geweld vertoonde. Deze
bestonden uit doorborende wonden van de bedekkende huid en van meerdere inwen-
dige organen en deze wonden waren door een vast voorwerp veroorzaakt en tevens
hadden deze wonden de dood van Marquez veroorzaakt. (Bijlage VIIb)

3.2.1 Sectie door dokter Carrell in 1940

Dokter R.C. Carrell van het Lago Hospitaal verrichtte op 31 mei 1940 om zeven uur in
de ochtend zijn gerechtelijke autopsie. Hij maakte Marquez zijn borstkas aan de voorkant
open. Nabij het linker sleutelbeen werd er een grote bloeduitstorting gevonden. De longen
waren ten dele samengevallen en beide borstholten waren tot het niveau van de wonden
die de borstwand doorboorden, gevuld met half vloeibaar en gestold bloed. In de
linker bovenkwab van de long bevond zich een wond van een centimeter doorsnee die
de top had doorboord waar er ook een bloeduitstorting gezien werd. In het midden van
het bovenste derde gedeelte van de linker onderkwab was er een dwarse wond met een
bloeduitstorting gezien, met een doorsnee van 1 tot 2 centimeter. (Bijlage VIIa: 2)
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Het oppervlak van de rechterkant van het middenrif was aan de uiterste punt door-
boord en vertoonde een wond met een lengte van ongeveer 7 centimeter. De top van deze
rechter helft van het middenrif vertoonde aan het voorste derde gedeelte een doorbo-
rende wond van ongeveer 2,5 centimeter doorsnee. Door deze wond werd een klein gedeelte
van getroffen leverweefsel zichtbaar. De top van de koepel van de rechter leverkwab
vertoonde een verwonding over een gebied van om en nabij 6 centimeter. (Bijlage VIIa: 2-3)

Het hartzakje werd geopend waarbij wat bloedstolsels werd gevonden. De achter-
kant van het hartzakje lag ongeveer 3 centimeter in dwarse richting open en ‘[..] door
deze opening sijpelde er onverteerd voedsel.’ (Bijlage VIIa: 2) Dit kwam doordat het
onderste derde deel van de slokdarm dat achter het hart lag, een dwarse wond in de
voorwand vertoonde. Het was voor dokter Carrell mogelijk om maaginhoud door dit
gat naar buiten te drukken. Uit het bovenstaande blijkt dat Marquez in het Lago-
kantoor net zijn avondmaaltijd moest hebben gegeten. Zelfs zijn voedsel had geen kans
gekregen om op een vredige manier verteerd te worden. Het hart vertoonde bij het
uitwendig onderzoek een 1,5 centimeter lange wond door de achterwand van de linker
boezem. Het opengesneden hart vertoonde geen afwijkingen. (Bijlage VIIa: 3)

De dokter van Lago vervolgde zijn opgedragen werk en onderzocht de borstwand.
Dit deel van het lichaam vertoonde de meeste wonden. Ter hoogte van de eerste linker
rib vertoonde de linker borstwand een doorborende wond die midden van het sleutel-
been gelokaliseerd was. Op dit punt was de eerste rib gebroken en versplinterd. Er was
ter hoogte in de linker borstwand ook een wond van 1 tot 1,5 centimeter groot die zich
bevond bij een fractuur van de zesde rib links ongeveer in de middelste oksellijn. Zoals
eerder vermeld ligt deze wond uitwendig bij de achterste oksellijn. Verder was er in de
linker borstwand een doorborende wond tussen de vierde en vijfde linker rib, gelijk
naast de grens rond de wervelkolom. En in de rechter borstwand was er een door-
borende wond te zien in de middelste oksellijn tussen de rechter zesde en zevende rib.
Hieruit heeft de tweede kogel de borstholte verlaten. (Bijlage VIIa: 2)

Wat betreft de wegen die de twee kogels in het lichaam van Marquez gevolgd hadden
en de schade die ze veroorzaakten, concludeerde de dokter in zijn Geneeskundig
Rapport het volgende:

‘Aan de hand van de bevindingen bij de sectie, schijnt een vast voorwerp het linker gedeelte
van de borstkas nabij het sleutelbeen te zijn binnengetreden, het schijnt de top van de
bovenkwab van de linkerlong te hebben doorboord, en het schijnt de achterste borstwand ter
hoogte van de 4de a 5de rib te hebben verlaten. Verder schijnt het dat een tweede vast voor-
werp het bovenste deel van de linker bovenarm heeft doorboord, de linker borstholte ter hoogte
van de linker 6de rib is binnengetreden, de onderkwab van de linker long heeft doorboord,
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de voorwand van de slokdarm heeft verwond, het achterste gedeelte van het hartzakje heeft
getroffen, de achterwand van de linker boezem heeft verwond, twee maal het rechter gedeelte
van het middenrif heeft doorboord, de koepel van de lever heeft verwond en de rechter borst-
wand ter hoogte van de rechter 6de a 7de rib heeft verlaten.’ (Bijlage VIIa: 5)

3.2.2 Vraagtekens bij schotenrichting

Officier-commissaris T. van Erp van de krijgsraad gaf in zijn eigen rapport zijn ziens-
wijze op het gebeurde. Wanneer we deze visie als een aanvulling zien op het rapport
van dr. Carrell, die de schoten steeds gelijkwaardig en zonder vaste volgorde
beschouwde, dan komen er vraagtekens te staan, niet zozeer bij het handelen van de
mariniers, maar wel bij de bewegingen van Marquez. 

Van Erp stelde zijn rapport op nadat hij op de plaats delict een reconstructie had
gedaan van het gebeurde, samen met de mariniers Van Roseel en Huisman. De verkla-
ringen van deze twee mariniers en de situatieschets en foto’s in het proces-verbaal van
sergeant Van Noort brachten officier-commissaris Van Erp tot de volgende conclusies:

‘1. dat de weergave van het gebeurde door de mariniers Van Roseel en Huisman, voor wat
betreft de gepleegde handelingen, een zeer groote mate van waarschijnlijkheid bezit;
2. dat het eerste schot nagenoeg zeker Marquez moet hebben getroffen nabij het linker
sleutelbeen en hem nagenoeg onmogelijk in den linker arm kan hebben getroffen;
3. dat het tweede schot Marquez vrijwel onmogelijk ter hoogte van het linker sleutelbeen kan
hebben getroffen, althans niet op een zoodanige manier, dat de kogel van dit schot weer links
van de ruggegraat de achterkant van de borstkas van Marquez zou hebben verlaten, doch
dat dit tweede schot nagenoeg zeker Marquez moet hebben getroffen in de linkerbovenarm.'
(Bijlage IX)

Officier-commissaris Van Erp legt de volgorde van de schoten vast en opent daarmee
de weg naar een zeer legitieme vraag: probeerde Marquez weg te duiken voor het
geweld van Van Roseel? De kogelrichting zoals aangegeven op de situatieschets laat
zien dat het zeer wel mogelijk is dat Marquez probeerde te ontkomen naar het naast-
gelegen kantoortje. Zo dit het geval was, werd hij dan op de vlucht, zijwaarts of zelfs
in de rug beschoten?

In de beschouwing aan het einde van dit hoofdstuk keert dit laatste scenario terug,
aangezien ik in 2015 dokter F.R.W. van de Goot, gerenommeerd arts en patholoog van
het Centrum voor Forensische Pathologie te Baarn, benaderd heb voor een second
opinion aangaande de schotenrichting en de bewegingen van Marquez. Op de vraag
waarom er commissaris Van Erp veel aan gelegen was een vaste schotenvolgorde vast
te stellen, kom ik terug in paragraaf 3.3.1.
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3.3 Strafrechtelijk onderzoek

Het onderzoek naar de schietpartij met dodelijk afloop, officieel uitgevoerd door de
auditeur-militair, nam vijf maanden in beslag. Verscheidene officieren waren uitvoerend
in het onderzoek, te weten:

- Brigadier W. Scheick: bijdrage aan proces-verbaal No. 347, d.d. 7 juni 1940.
- Sergeant W.J. van Noort: bijdrage aan proces-verbaal No. 347, d.d. 7 juni 1940.
- Algemeen militair commandant W. van den Donker: beschikking tot verwijzing

naar de krijgsraad d.d. 27 aug 1940.
- Officier-commissaris bij den krijgsraad, kapitein T.A.J. van Erp: getuigen- en

beklaagde verhoren d.d. 3 oktober 1940. 
- Kapitein G.H. van der Spek: opstellen en toezenden instructies voor militaire

wacht op de Lago-terreinen d.d. 12 en 14 augustus 1940, het eerste stuk (12 aug)
inclusief een rapportage van reserve 1e luitenant der infanterie J.H. Hamelers,
d.d. 30 mei 1940.

Zij waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het produceren van de stukken die de
krijgsraad van 4 november 1940 in behandeling nam:

Zie ook Bijlage V.
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Voor het onderzoek werden direct na de schietpartij Van Roseel en Huisman
verhoord door Van Noort. Die verhoren deed kapitein Van Erp later opnieuw. Ook
dr. Carrell is door Van Erp gehoord als getuige. Op dat moment, 3 oktober 1940, kreeg
de verdachte ook alle andere stukken te zien, conform de wet. Verder staan in het
vonnis van de krijgsraad nog enkele aanpassingen en aanvullingen op de afgelegde
verklaringen door Van Roseel en Huisman, die zij ter zitting naar voren brachten.

3.3.1 Onderzoeker Van Erp stuurt aan op noodweer-scenario

Het onderzoek naar de toedracht van de moord gaat vanaf het moment dat kapitein
Van Erp zich ermee gaat bemoeien, de richting op van een noodweer-scenario. Dat
zowel Van Roseel zelf als Huisman verklaarde dat Marquez het geweer van Huisman
greep, vormt de aanleiding voor het aanbrengen van een chronologie in de gebeur-
tenissen, vooral de afgevuurde schoten, die een beeld schetst van een verbaal dreigende
Marquez die niet dodelijk werd geraakt en een gewapende Marquez die wel dodelijk
werd getroffen. Dat de krijgsraad korte metten maakte met dit scenario - iemand die
beschoten wordt zal zich willen verdedigen, ‘noodweer’ is eerder op Marquez zelf
van toepassing (zie ook de komende paragraaf) - neemt niet weg dat wel gepoogd is een
dergelijk scenario op touw te zetten.

In de reconstructie hebben we gezien (3.1.5, het verslag van luitenant Hamelers)
hoe marinier Huisman zich direct na het schietincident ontfermde over het geweer van
Van Roseel. In een later stadium, toen Van Roseel door Hamelers was meegenomen,
had hij zijn geweer weer terug. Over het geweer van Huisman zelf, dat door Marquez
gehanteerd zou zijn, vernemen we niets meer. Niet in het proces-verbaal van brigadier
W. Scheick van de militaire politie, die als eerste Huisman trof toen deze hulp ging
halen. Scheick schrijft dat Marquez in een grote plas bloed lag zonder tekenen van leven
te geven en dat hij niets aan de plaats delict heeft veranderd. Hij rept met geen woord
over de geweren en wachtte buiten met de beide mariniers tot Sgt. Van Noort de zaak
kwam overnemen. (Bijlage VI).

Ook Sgt. Van Noort schrijft er niet meer over in zijn proces-verbaal, dat een vrij
minutieuze fysieke beschrijving bevat van wat hij aantrof. (bijlage VII: 2-3).

Dit is opmerkelijk omdat bij de zitting van de krijgsraad een opeenvolging van
onderzoekmomenten naar voren wordt gebracht die ertoe leidt dat het vrijwel zeker
lijkt dat Marquez het geweer pakte, ermee een dreigende houding aannam, en pas naar
aanleiding van die dreigende houding dodelijk werd geraakt met het tweede schot.
Deze opeenvolging keert zeer overzichtelijk terug in het vonnis, nadat het standpunt
van dr. Carrell is vastgelegd, namelijk dat hij niet kon bepalen welk van de twee
schoten het eerste was:
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De verklaringen die naar het noodweer-scenario leiden. (Bijlage XV: 4)
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Dat men zich deze inspanning getroost heeft - terwijl die versie met gemak te ver-
werpen is - lijkt er juist op te wijzen dat men de ware toedracht liever niet in de boeken
wilde hebben. Het in het onderzoek ontbrekende geweer van Huisman vormt hiervoor
een sterke aanwijzing. Dat geweer zou toch gemakkelijk op bloedsporen van Marquez
te controleren zijn. En de laatste positie ervan had, aangezien het gebruikt was om mee
te dreigen, ook op de situatieschets moeten staan, teneinde aan te tonen dat die positie
in het bewegingspatroon van Marquez lag. Tot slot, Huisman en Van Roseel waren de
enigen die de positie van de geweren kunnen bevestigen, omdat Van Roseel de enige
andere mogelijke getuige op dit punt buiten de deur hield (zie 3.1.4).

Hier speelt ook nog een ander punt: de vraagstelling van Van Erp en de formulering
van de antwoorden. Van Erp vroeg aan marinier Huisman onder meer of hij de indruk
had dat het slachtoffer ‘Marquez kwaad wilde met het geweer.’ (Bijlage X: 2) Aangezien
Marquez degene was die op dat moment beschoten werd, lijkt deze vraag onzinnig.
Het lijkt er dan ook op dat Van Erp zijn vragen zodanig formuleerde dat hij de ant-
woorden kon sturen. Huisman beantwoordde de eerder vermelde vraag van Van Erp:

‘Ja, ik had den indruk dat Marquez met het geweer kwaad wilde (nadruk NM). Ik heb mij
echter toen niet precies gerealiseerd waarin dat kwaad precies bestond. Maar iemand die een
geweer grijpt vlak nadat op hem is geschoten kan volgens mij bezwaarlijk anders dan kwade
bedoelingen daarmede hebben.’ (Bijlage X: 2a)

Een logischer formulering zou zijn geweest kan bezwaarlijk anders dan pogen zich te
verdedigen. Wat ook de reden was dat de krijgsraad de suggestie dat Marquez uit
zichzelf kwaad in de zin had naar de prullenbak verwees en in het vonnis wees op diens
recht zich te verdedigen:

‘OVERWEGENDE, dat dit mogelijk beroep op “Noodweer” niet opgaat, omdat zelfs aan-
genomen, dat Marquez den marinier Huisman met dat geladen geweer had willen aanvallen,
het geenszins bewezen is deze handeling van Marquez niet was een “wederrechtelijke”
aanranding, doch op zichzelf was een “verdediging van eigen lijf tegen een wederrechtelijke
aanranding” door beklaagde.’ (Bijlage XV: 4)

In het algemeen kunnen ook nog vraagtekens gezet worden bij de notatie van de
antwoorden, want al lezende kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat de
22-jarige mariniers zeer welbespraakte jonge mannen waren. Zo wilde Van Erp van
Huisman weten wat Marquez met het geweer precies deed. Volgens onderzoeker
Van Erp zou Huisman het volgende gezegd hebben:

‘In de houding in het vorige antwoord beschreven, kwam Marquez in mijn richting tot ik hem
een duw gaf. Marquez viel achterover en kwam daarbij op zijn zitvlak terecht. Terwijl
Marquez zich weer oprichtte liet hij het geweer met de linkerhand los, waarbij de punt van
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de bajonet op de grond terecht kwam, doch hield het geweer met zijn rechterhand vast.
Marquez greep, zich al oprichtende, onmiddellijk het geweer wederom met de linkerhand
vast. Op datzelfde moment viel het tweede schot.’ (Bijlage X: 2a)

Nu wil het geval dat het noodweer-scenario, in combinatie met het verwerpen ervan
door de krijgsraad, twee voor het leger welgevallige gevolgen heeft:

1. De ware toedracht kan niet meer achterhaald worden want het onderzoek is nu eenmaal
de enige beschikbare informatiebron;

2. Door het scenario te verwerpen verlost de krijgsraad zich van de schijn dat zij zich liet 
sturen of zelf op bepaalde resultaten aanstuurde.

Ondertussen dicteert de logica, ondersteund door de second opinion van dr. Van de
Goot, dat Marquez zich waarschijnlijk het vege lijf wilde redden, als aangeschoten wild
een vlucht inzette, en tijdens die vlucht alsnog werd afgeschoten. Om het even welke
versie van dit scenario klopt, is door de combinatie van onderzoek en rechtspraak door
het leger waaruit zowel daders, onderzoekers als rechters komen, effectief buiten de
geschiedenis gehouden.

3.3.2 Slager keurde zijn eigen vlees

Dat men het onderzoek zo duidelijk een bepaalde richting op liet gaan, mogelijk om
de ware toedracht in ieder geval buiten de boeken te houden, was in die tijd weinig
opmerkelijk. Over de betrouwbaarheid van het justitiële apparaat op Curaçao ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog heb ik in relatie tot de Aprilmoorden al eens een boekje
open gedaan. (Makdoembaks, 2014: 59 env.) Ook bij deze zaak van de vermoorde
Marquez lijkt het alsof buitengerechtelijke krachten aan het werk waren. Immers,
Marquez was op dat dramatisch moment in actieve dienst als werkman bij een Ameri-
kaanse raffinaderij op Aruba, maar de Amerikanen bemoeiden niet met deze zaak.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het verhaal van Mackaay (zie 1.3.3). De reden of
redenen hiervoor heb ik niet kunnen achterhalen.

Wel blijkt uit de hier gepresenteerde analyse van de zaak, dat de Hollanders er veel
aan gelegen moet zijn geweest de zaak in eigen hand te houden. Alleen zonder het oog
van buitenstaanders konden bepaalde ’feiten’ geproduceerd worden bij de rechtszaak
(met betrekking tot het handelen van Marquez bijvoorbeeld) en andere juist genegeerd
(de exacte hantering van de twee aanwezige geweren) om de beschuldiging van moord
te weerleggen en de schijn van executie te vermijden.
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Nieuwe eeuw, zelfde praktijken

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat een halve eeuw later, bij de behan-
deling van de beruchte zaak rond de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway,
nog steeds vergelijkbare praktijken aan het licht kwamen.

Eind 2008 bracht de Arubaanse minister van Justitie Rudy Croes in het nieuws dat
de Nederlandse politiecommissaris Jan van der Straten, die in 2005 op Aruba op de
Natalee Holloway-zaak werd gezet, dat onderzoek ‘[..] in de beginfase ernstig heeft
gehinderd.’ [51] De aantijgingen betroffen het pas na tien dagen oppakken van de
verdachten, terwijl de eerste dagen juist van groot belang zijn voor een dergelijk
onderzoek, en het inzetten van een ondermaats politieteam. Van der Straten zou dit
gedaan hebben ‘[..] om zijn vriend Paul van der Sloot te helpen bij het beschermen
van zijn zoon Joran, die verdacht werd van betrokkenheid bij de verdwijning van de
Amerikaanse.’ [52]

En, eveneens saillant binnen de context van voortwoekerende vooroordelen en
patriarchale verhoudingen, Croes had ook kritiek op de houding van de Nederlandse
regering in deze zaak:

‘”In 2005 werd ons gevraagd zo goed mogelijk te verzwijgen dat Joran een Nederlander is.
Hij moest zoveel mogelijk voorkomen als Arubaan. Dat heeft een Nederlandse minister
- ik zeg niet wie - persoonlijk verzocht.’” [53]

3.4 De krijgsraad

Op 10 oktober 1940 presenteerde de auditeur-militair van het Militaire Arrondisse-
ment Curaçao, in opdracht van de commanderende officier W. van den Donker, de
tenlastelegging. Marinier Van Roseel werd beschuldigd van het feit:

‘[..] dat hij, beklaagde, op den 30ste mei 1940 te omstreeks 20.30 uur te San Nicolaas op het
eiland Aruba, opzettelijk Henri Benjamin Marquez van het leven heeft beroofd; Althans aan
genoemden Marquez opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, door opzettelijk,
met het oogmerk om hem Marquez, van het leven te berooven, althans zwaar lichamelijk
letsel toe te brengen, ter uitvoering van zijn voornemen op korten afstand uit een met scherp
geladen geweer, twee schoten op hem, Marquez, te lossen, hebbende de uit dat geweer
afgeschoten kogels, het lichaam van genoemden Marquez binnendringende, verwondingen
teweeggebracht, onder anderen aan de longen, het hart, de slokdarm en de lever, ten gevolge
van welke verwondingen genoemde Marquez aldaar kort daarop is overleden.’ 
(Bijlage IV: 1-2)

Deze tenlastelegging valt uiteen in twee beschuldigingen:
- Primair: het opzettelijk doden van Henri Benjamin Marquez.
- Secundair: het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood

als gevolg.
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In deze aanklacht is te zien dat ‘moord’ nooit aan de orde is geweest aangezien
dit voorbedachte rade verondersteld en daarvan is in de tenlastelegging geen sprake.
Van Roseel werd dus beschuldigd van ‘doodslag’ of anders van ‘(zware) mishandeling
met de dood tot gevolg’. [54]

Van den Donker verordonneerde daarnaast, dat de krijgsraadzitting op 4 november
plaats zou vinden, om negen uur ’s ochtends, in het raadhuis van Willemstad.

Conform artikel 112 van de Rechtspraak bij de zeemacht werd deze tenlastelegging
binnen 30 dagen persoonlijk aan Van Roseel overhandigd en wel op 15 oktober 1940
door sergeant-majoor Lens van de militaire politie op Aruba. [55] Van Roseel meldde
daarbij aan Lens dat hij zich zou laten bijstaan door een advocaat. (Bijlage IV: 2-3)
Dit zou de op dat moment op Curaçao vermaarde mr. S.W. van der Meer worden, die
zelf later in de oorlog in aanvaring kwam met het Hof van Justitie op Curaçao vanwege
zijn vernietigende oordeel over dat instituut en zijn leden. (Makdoembaks 2014: 59-63)

3.4.1 Van Roseel geeft toe niet te zijn aangevallen

De krijgsraadzitting zelf leverde weinig nieuwe feiten op, of het moet zijn dat
Van Roseel enkele correcties aanbracht op zijn eerste verhoor:

‘Marquez heeft niet eerst gezegd: ”Hitler moet en Hitler zal winnen” en daarna “Wanneer
de Duitschers hier komen, dan zal je wat zien, want dan zijn jullie nog niet klaar,” maar hij
heeft eerst de laatste zin gebezigd en daarna pas gezegd “Hitler moet en Hitler zal winnen”;
voorts stond het geweer van Huisman niet rechts naast hem, maar schuin achter hem.’ 
(Bijlage XV: 2)

Van belang is wel de vaststelling dat Van Roseel duidelijk aangaf, in verhoor en bij
de zitting, ervan overtuigd te zijn dat hij zijn plicht had gedaan:

‘Ik ben nog steeds ten volle van overtuigd toen mijn plicht te hebben gedaan en geenszins
onnoodig Marquez te hebben neergeschoten. Ik ben van meening in overeenstemming met
mijn taak als schildwacht te hebben gehandeld; ik beschouwde Marquez namelijk na door
hem gebezigde woorden als mijn vijand en mij is geleerd, dat ik in oorlogstijd het recht heb
om een vijand buiten gevecht te stellen. Ik was op de hoogte van den inhoud van de algemene
gedragsregels voor schildwachten en van de bijzondere consignes ter plaatse waar ik als
schildwacht was geplaatst.’ (Bijlage XV: 2-3)

Het is opmerkelijk dat hij zo goed op de hoogte was van die instructies en zijn plicht,
maar er tegelijk niet aan heeft gedacht om bij Marquez anders te handelen:

‘Ik had toen niet aan de mogelijkheid gedacht om Marquez te arresteeren en over te leveren
aan de politie n.a.v. zijn pro-duitsche beweringen. [..]
Ik heb Marquez niet gesommeerd het geweer los te laten en ik heb er ook geen oogenblik aan
gedacht zulks te doen.’ (Bijlage XV: 2)

86 |DE EXECUTIE VAN DIANA MARQUEZ’ VADER - CURAÇAO’S EERSTE JOODSE WO II-SLACHTOFFER|

NM-MARQUEZ-BW-FINAL_Opmaak 1  11-03-16  10:44  Pagina 86



Van Roseel bevestigde bij de rechtszaak ook nog eens dat hij zich ervan bewust was
dat hij noch Huisman daadwerkelijk werd aangevallen door Marquez:

‘Op het moment van het afgeven van het eerste schot had ik den indruk, dat zoowel Huisman
als ik door Marquez werden bedreigd, welke bedreiging bestond in de geuite woorden
gecombineerd met heftig gesticuleerende bewegingen; hij heeft echter geen bepaalde “aan-
vallende” bewegingen in onze richting gemaakt.’ (Bijlage XV: 2)

Wat betreft het tweede schot, daarover zei Van Roseel: 'Ik was bang dat Marquez
Huisman zou aanvallen ten gevolge van het feit dat Marquez met een geladen geweer
in de hand vlak tegenover Huisman stond.' (Bijlage XV: 2) Huisman zelf herhaalde wel-
iswaar wat Van Erp hem in de mond had gelegd, dat Marquez kwaad zou willen met
het geweer, maar uit zijn verklaring voor de krijgsraad spreekt niet direct het handelen
van een man die zich ernstig bedreigd voelt door een persoon met een geladen geweer:

‘Toen Marquez mijn geweer greep ben ik niet onmiddellijk opgesprongen maar ben ik blijven
zitten. ik heb hem niet direct het geweer afgepakt omdat ik van meening was, dat ik het beste
mijn geweer kon terug krijgen door hem een duw te geven, waardoor hij zou komen te
vallen en tengevolge daarvan zijn geweer wel los zou laten.’ (Bijlage XV: 3)

De krijgsraad concludeerde dan ook terecht dat van een bedreiging die met scherp
schieten rechtvaardigde geen sprake was en dat Van Roseel buiten zijn boekje handelde.
Men nam echter wel als verzachtende omstandigheid zijn geagiteerde gemoedstoestand
in ogenschouw.

3.4.2 Gemoedstoestand Van Roseel

‘Overwegende dat de beklaagde door de zeer stuitende woorden van het slachtoffer in derge-
lijke omstandigheden als de onderhavige, overmatig geprikkeld was en er derhalve redenen
zijn om verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen;’ (Bijlage XV: 5)

Het staat niet met zoveel woorden in het vonnis wat de gevolgen zijn van het in
aanmerking nemen van verzachtende omstandigheden, maar de straf die Van Roseel
vervolgens kreeg, was bepaald laag - lager nog dan de door de auditeur-militair geëiste
6 maanden, wat op zich al een lage eis was voor de vergrijpen in de aanklacht (zie wat
betreft het vonnis verder de komende paragraaf).

Dit terwijl Van Roseel zelf in zijn antwoorden afstand lijkt te nemen van de sugges-
tie van Van Erp, dat hij al veel langer geagiteerd moet zijn geweest. Verhoorder Van Erp
zal op basis van zijn reconstructie vermoed hebben dat Van Roseel zich na het eerste
contact met Marquez al gedurende enkele uren had lopen opwinden over de pro-Duitse
mening van deze Lago-werkman. Het is, gezien de recente overmeestering van het
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moederland, de vlucht van de regering en de algehele kentering in de positie van de
Hollanders op het Lago-terrein (zoals omschreven in Hoofdstuk 1 - de Nederlanders
hadden op dat moment de verdediging van hun grond al uit handen te geven aan de
Fransen en de Britten) geheel niet ondenkbaar dat Van Roseel rondliep met woede en/of
frustratie.

Niet voor niets zal Van Erp hem gevraagd hebben of hij zich bij het gesprek tussen
vijf en zes uur al had opgewonden over de pro-Duitse uitlatingen van Marquez. Maar
Van Roseel antwoordde: ‘Neen, ik heb mij daar toen niet over opgewonden. Ik begreep
toen echter wel hem niet te kunnen vertrouwen.’ Waarop Van Erp informeerde of Van
Roseel zich dan wellicht tijdens de daaropvolgende patrouille nog had lopen opwinden
over hetgeen gezegd was. Van Roseel antwoordde: ‘Neen, ook toen gevoelde ik mij
daarover niet opgewonden.’ Van Erp deed nog een derde suggestie door te vragen naar
het moment waarop Huisman Van Roseel riep om zijn gesprek met Marquez te komen
volgen. Andermaal ontkende Van Roseel: ‘Mijn gemoedstoestand was volkomen nor-
maal.’ (Bijlage XII: 2a)

Ondanks deze innerlijke rust en kalmte bij Van Roseel was er weinig voor nodig om
hem wel onder hoogspanning te krijgen, vanaf het moment dat hij zich bij Huisman en
Marquez voegde:

‘Nadat ik daar ongeveer twee minuten gestaan had, hoorde ik dien persoon zeggen: “Hitler
moet en Hitler zal winnen”. “Wanneer de Duitsers hier komen, dan zul je wat zien, want
dan zijn jullie nog niet klaar”. Deze woorden wonden mij erg op en kookte ik dan ook van
woedde. Ik schreeuwde “nooit”, tegelijkertijd mijn geweer in de vaardighouding nemende,
hetwelk ik bij de voet had en automatisch de haanpalvleugel omgooiende.’ 
(Bijlage VII: 7, nadruk NM)

Ondanks deze kokende woede was Van Roseel wel goed in staat zijn handelingen
in te schatten. Hij wilde Marquez buiten gevecht stellen en trachtte dat zo te doen:

‘Ik bevond mij op een afstand van ongeveer 2½ M. vanaf Marquez. Ik heb gezien, dat de punt
van mijn bajonet was gericht op de linkerborst van Marquez, ongeveer een handbreedte onder
den linkerschouder en op ongeveer een derde van de breedte van de linkerromphelft gerekend
vanaf de buitenzijde. Ik had dan ook op het moment van het afgeven van het eerste schot de
volle overtuiging, dat de kogel Marquez moest raken ergens in de omgeving van dat punt.
Ik was er volkomen zeker van niet mis te zullen schieten.’ (Bijlage XII: 2b)

En daar had hij volkomen gelijk in, wat hij zelf ook ogenblikkelijk na het schot zag:
'Ik wist dat ik Marquez geraakt had, omdat ik direct na dat schot bloed zag komen uit
de plaats waarop ik ongeveer gericht had.' (Bijlage XII: 3a) Toch kwam het zoals we in
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de voorgaande paragraaf zagen niet in hem op de man verder te overmeesteren en niet
meer op hem te schieten. Integendeel, het waas voor zijn ogen lijkt alleen maar toe te
nemen, gezien het feit dat hij over de zijn handelingen bij het tweede schot veel minder
zeker kan zijn.

Dat begint bij de vraag van Van Erp of hij nog gezien heeft dat Huisman probeerde
Marquez het geweer afhandig te maken. Van Roseel antwoordde: 'Neen, althans niet
voor zover ik heb gezien.' (Bijlage XII: 3b) Even daarvoor nog verklaarde hij dat hij zich
op 2,5 meter van Marquez bevond, die nu voor Huismans neus diens geweer pakte.
Tijd om Marquez te sommeren het geweer te laten vallen was er ook niet of nauwelijks,
‘[..] omdat alles zich zeer snel achter elkaar afspeelde’. (Bijlage XII: 3b) 

Zoals we hebben gezien, verklaarde Van Roseel dat hij bang was voor het welzijn
van Huisman en hemzelf en schoot daarom nogmaals, waarover hij aan Van Erp
verklaarde: ‘Bij het tweede schot was de punt van mijn bajonet gericht op de linker
bovenarm van Marquez ongeveer halverwege de schouder en de elleboog.’ Daarop
vroeg Van Erp waar hij Marquez had geraakt en Van Roseel antwoordde: ‘Neen dat heb
ik niet gezien.’

Alle verklaringen beschouwend komt de krijgsraad dan tot de conclusie dat Van
Roseel dermate geagiteerd was dat hem zijn handelingen niet heel zwaar aan te
rekenen zijn.

3.4.3 Vonnis

De krijgsraad bestond uit president P.J.J. v.d. Biesen en de leden J.J. Honig en
G.J. Botterweg en sprak op 18 november 1940 in het openbaar zijn vonnis uit, in tegen-
woordigheid van de auditeur-militair en de beklaagde Camilius Josephus van Roseel.
Dat vonnis luidde als volgt: 
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De uitspraak van de krijgsraad. (Bijlage XV: 5)
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De krijgsraad verwierp dus het noodweer-scenario, waarbij met zoveel woorden
werd gesteld dat Marquez in zijn recht stond zich te verdedigen en werd aangevoerd
dat Van Roseel niet had mogen schieten. Dit laatste op basis van maar liefst drie
argumenten: de aan hem opgelegde instructies, de niet bewezen dreiging van Marquez,
en het negeren van zijn orders:

‘OVERWEGENDE, immers dat de beklaagde op dat oogenblik op patrouille was en hem
derhalve niet was toegestaan de trap op te gaan en te gaan luisteren naar een gesprek waarin
hij aanvankelijk niet betrokken was.’ (Bijlage XV: 4)

Toch komt de raad dan tot het besluit dat er geen sprake is van het primair ten laste
gelegde, doodslag. En de straf die wordt opgelegd zit er in wezen al op, aangezien er
tegen de tijd dat er vonnis werd gesproken al vijf maanden vestreken waren sinds de
30e mei - de dag van Van Roseels arrestatie - met een verlenging op 27 augustus (Bijlage
VIII). Er is geen sprake van oneervol ontslag, of een aantekening op de conduitestaat die
overigens in het dossier ontbreekt.

3.5 Autoriteiten en de dood van een vader

‘Op een en dertig mei 1900 en veertig, is het lijk op last van den Auditeur-militair vrijge-
geven, waarop het des namiddags omstreeks vijf uur, door bemiddeling van den Detache-
ments-Commandant der Militaire Politietroepen op Aruba, op het Roomsch Katholieke
kerkhof te Sint-Nicolaas is ter aarde besteld.’

Dit noteerde Sergeant W.J. van Noort in het proces-verbaal over de zaak-Marquez
(Bijlage VII: 9). De dag daarvoor was het stoffelijk overschot geïdentificeerd door
collega’s van Marquez (zie 3.1).

De kinderen van Marquez zijn er niet van op de hoogte of hun moeder, de echtge-
note van de vermoorde Marquez, betrokken was bij de rechtszaak en bij de begrafenis.
Dochter Diana Marquez deelde mij in april 2015 persoonlijk mee dat haar moeder nooit
over deze kwestie wilde praten en dat ze alle tastbare herinneringen hieromtrent had
vernietigd. Later kwam zij in een e-mail terug op ons gesprek en stelde:

‘Mijn moeder moest nl. voor de bevalling van haar zesde kind naar Curaçao. Het zou een
moeilijke bevalling worden, daarom. 22 februari 1940 werd het kind geboren en voordat zij
de kans kreeg om met haar kinderen en de pasgeborene terug te gaan naar Aruba, kreeg zij
het bericht van de dood van mijn vader. Zij liet de kinderen achter (bij wie heeft zij nooit
gezegd) en ging terug naar Aruba. Toen zij op Aruba aan kwam, was het lichaam van mijn
vader er niet meer. Zij heeft mijn vader nooit meer terug gezien. Men zei tegen haar dat men
niet wist wat met het lichaam is gebeurd.’ [56]
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Ook herhaaldelijke verzoeken van Diana Marquez zelf bij het ministerie van
Defensie, hebben niet tot de door haar gewenste antwoorden geleid. Pas met het
ontdekken van het krijgsraad-dossier bij het onderzoek voor dit boek, bleek waar
Henri Marquez ter aarde is besteld, namelijk op het rooms-katholieke kerkhof te
Sint-Nicolaas op Aruba. (Bijlage VII: 9)

Het verliezen van een naaste zonder afscheid te kunnen nemen, staat te boek als een
traumatische ervaring. Wat betreft de verwerking van het leed, een natuurlijk rouw-
proces, is een uitvaart essentieel voor de achtergebleven familie. De nu 77-jarige Diana
Morena Marquez heeft het geestelijk nog altijd moeilijk met de afwezigheid van een
vader in haar leven en zit in wezen nog steeds in dat rouwproces dat 75 jaar geleden
begon.

Uit Diana Marquez’ poëzie en levenswandel kan men opmaken dat zij gefixeerd is
geraakt in haar rouwproces. De autoriteiten hebben haar en haar familieleden niet
alleen hun man en vader ontnomen, maar ook een kans op een eerbiedwaardig afscheid
en een natuurlijk verloop van hun rouwproces. Elders in dit boek heb ik haar geciteerd,
zich afvragend wat er nu wel en niet veranderd is voor landskinderen, sinds de af-
schaffing van de slavernij. Hoe verbonden die vraag is met haar persoonlijk leven maakt
zij op een andere plek in haar dichtbundel duidelijk, wanneer zij dezelfde formulering
gebruikt, met een significante aanpassing, bij het schrijven over de dood van haar vader:

Ik vraag me niet af wat er allemaal veranderd is sinds 30 mei, maar wat de reden van 30 mei
is geweest. Als de reden niet veranderd is betekent dit dat 30 mei voor niets is geweest?

30 mei kwam
30 mei ging

en wij zijn nog steeds
in de put.

Het belang van een waardig rouwproces werd anno 2015 wel door de Nederlandse
autoriteiten onderkend. Ondanks de onlusten die plaatsvonden in de Haagse Schil-
derswijk na de dood van de Antilliaan Mitch Henriquez door toedoen van Haagse
politieagenten, heeft de overheid een volwaardige en publieke begrafenis toegestaan
die ook breeduit in de media kwam:
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Schets van begrafenis Mitch door Michiel Tan [57]

Blijkbaar is men tegenwoordig van mening dat niet alleen voor nabestaanden maar
ook voor het collectief een rouwproces belangrijker is dan de schade van herhaalde
negatieve publiciteit en het oprakelen van gemaakte fouten (Henriquez overleed aan de
gevolgen van de zogeheten ‘nek-klem’, die excessief werd toegepast door de agenten
die hem in bedwang wilden houden) en vastgestelde misstanden. Racisme en voor-
oordelen binnen het politieapparaat lagen waarschijnlijk ten grondslag aan het exces-
sieve geweld, wat vergelijkbaar is met de laatdunkende kijk van de aanwezige
Nederlanders, militairen en burgers, op Antillianen op de Nederlandse Antillen als
kolonie.

3.6 Beschouwing en conclusies aangaande de zaak-Marquez

‘Een kenmerk van goede rechtspraak is, dat zij weerklank vindt in de samenleving.
Dat is op de Antillen niet anders dan in Nederland.’ Zo schrijft dr. J.M. Reijntjes in een
artikel over de strafmaat op de Antillen. De zaak-Marquez is, in overeenstemming
met de praktijken van legers over de hele wereld, weggehouden van de samenleving
(de uitspraak ‘the army always takes care of its own’ is niet speciaal gereserveerd voor
het Amerikaanse leger). De slager heeft zijn eigen vlees gekeurd en kan zijn handen
wassen.
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Maar dit onderzoek in eigen huis en de moeilijk te verdedigen aanname van
verzachtende omstandigheden maken het onmogelijk deze rechtspraak zonder meer te
accepteren. De creatie van een te verwerpen scenario opdat de ware toedracht in nevelen
gehuld blijft, roept om de kritische blik van een advocaat, bijvoorbeeld van de familie.
Maar die was bij deze zaak niet betrokken en kreeg die kans ook niet aangeboden.
En zelfs het bestaande onderzoek brengt al genoeg informatie aan het licht om andere
scenario’s serieus te overwegen.

3.6.1 Ongewapende vluchtende man in de rug geschoten

In mei 2015 vroeg ik vanwege de opgedoken vragen rondom de schotenrichting een
second opinion aan bij dr. F.R.W. van de Goot, gerenommeerd arts en patholoog van
het Centrum voor Forensische Pathologie te Baarn. Ik vroeg hem onder meer of
Marquez na het eerste schot had geprobeerd weg te vluchten. Naar aanleiding van het
in Bijlagen VII1 en VIIb gepresenteerde historisch materiaal (sectieverslag en medisch
rapport) plaatste dr. Van de Goot allereerst enkele kritische noten:
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Uit de reactie van dr. Van de Goot - zijn volledige antwoord is opgenomen in 

Bijlage II.
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Vervolgens bevestigde dr. Van de Goot dat Van Roseel niet van heel dichtbij had
geschoten: 

Met behulp van een eigen afbeelding toont dr. Van de Goot hoe de schoten volgens
hem Marquez hebben geraakt:
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Gekoppeld aan de ’woordenbrij’ van dr. Carrell levert deze tekening de volgende
combinaties op:

1. Carrell: ‘De linker borstwand vertoont een doorborende wond ter hoogte van de
eerste linker rib in het gebied van het midden van het sleutelbeen.’

Van de Goot: Intredend schot richting A.
2. Carrell: ‘Ter hoogte van 1 a 1,5 c.m. wond in de borstwand bevindt zich een

fractuur van de linker 6e rib ongeveer in de middelste oksellijn.’
Van de Goot: Intredend schot richting B.
3. Carrell: ‘Er is een doorborende wond in de rechter borstwand tussen de 4e en 5e

linker rib, onmiddellijk lateraal van de perivertebrale grens' (gelijk naast de grens rond
de wervelkolom, NM).

Van de Goot: Uittredend schot richting A.
4. Carrell: ‘Verder is er een doorborende wond in de rechter borstwand in de

middelste oksellijn tusschen de rechter 6e en 7e rib.
Van de Goot: Uitredend schot richting B.

De zienswijze van dr. Van de Goot wordt ondersteund door de laatste opmerking
van dr. Carrell over de wonden in de borstwand:

‘De eerste twee boven beschreven wonden (1 en 2, NM) zien er uit als wonden door welke
een vast voorwerp (kogel, NM) de borstholte is binnengedrongen en de laatste twee boven-
beschreven wonden (3 en 4, NM) zien er uit als wonden door welke een vast voorwerp de
borstholte heeft verlaten.’ (Bijlage VIIa: 2)

Alles bij elkaar bracht het historisch materiaal dr. Van de Goot tot de volgende
conclusie:
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Hoewel dr. Van de Goot zich voorzichtig uitdrukt, is het zeer wel mogelijk dat
Marquez door het tweede schot geraakt werd terwijl hij Van Roseel de rug toekeerde of
had gekeerd en wegdook. Anders gezegd: mogelijk werd een ongewapende Marquez
in de rug geschoten terwijl hij op de vlucht was.

Een dergelijke gang van zaken zou ook zeker de klaarblijkelijke sturing van het
onderzoek en de hiaten en onduidelijkheden in de rechtsgang kunnen verklaren.

3.6.2 Strafrecht en strafmaat op de Antillen

In de aanklacht tegen Van Roseel verwijst kapitein Van der Spek naar het Wetboek
van Strafrecht voor de kolonie Curaçao: ‘Hij heeft zich schuldig gemaakt aan overtre-
ding van artikel 315 subs. 300 van het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Curaçao.
(zware mishandeling subs. Doodslag).’ (Bijlage XIII: 7) Bij het vonnis verwijst de krijgs-
raad naar het Nederlands wetboek van Strafrecht:

Gelet op artikel 302 tweede lid van het Wetboek van Strafrecht junctis de artt 112
Rechtspleging bij de zeemacht i.v.m. art 1 P.B. 1940 no 93. (Bijlage XV: 5 [58])

Dit is niet verwonderlijk aangezien het strafrecht in de koloniën altijd zoveel mo-
gelijk overeenkomstig is geregeld: ‘Het Antilliaanse wetboek van strafrecht (afgekort
NASr) dateert [..] al van 1918, toen het moederland nog vóór ging; het is dan ook een
getrouwe kopie van het Nederlands wetboek van 1886.’ (Reijntjes 2002: 67). Desalniet-
temin heerst er in de kolonie een ander strafklimaat, aangezien er ‘[..] op de Antillen al
sinds mensenheugenis hogere straffen worden opgelegd.’ (Reijntjes 2002: 69)

Daarvan is hier evenwel geen sprake. De theoretische straffen bij de delicten die
Van Roseel ten laste worden gelegd zijn:

- maximaal 15 jaar voor doodslag (Wetboek van Strafrecht artikel 287). [59]
- maximaal 10 jaar voor (zware) mishandeling met de dood tot gevolg (Wetboek

van Strafrecht, artikel 302; waarnaar in het vonnis wordt verwezen). [60]

Hier wreekt zich waarschijnlijk het aspect dat de publieke ruimte geen rol speelt in
deze zaak, terwijl Henri Marquez toch een burger was, neergeschoten door een militair.
Had de rechtspraak plaatsgevonden in het territorium van het slachtoffer, in plaats van
in dat van de verdachte, dan had de strafmaat er wel eens heel anders uit kunnen zien.

Reijntjes stelt dat het aannemelijk is dat de persoon van de rechter grote invloed
heeft op de strafmaat. Maar voor de Antillen plaatst hij daar direct een kanttekening bij:
‘De Antilliaanse praktijk leert echter dat die invloed niet moet worden overschat.
De rechtspraak is daar grotendeels in handen van uitgezonden Nederlandse rechters en
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officieren [..]’ (2002: 69) Anders gezegd: als het Nederlandse rechters zijn die op
Curaçao recht spreken, waarom verschilt dan toch het strafklimaat? Reijntjes: ‘Opvallend
is hoe snel de uitgezonden Europese rechters en officieren zich aanpassen; zij verbazen
zich aanvankelijk, maar volgen spoedig het bestaande patroon. Van innerlijk verzet
tegen hoge straffen geven zij zelden blijk.’ (2002: 71)

Zich baserend op een variatie aan wetenschappelijk onderzoek komt Reijntjes dan
tot de conclusie dat het de samenleving is die bepaalt in welke mate straffen opgelegd
zouden moeten worden, en dan ook vaak worden: ‘Het is interessant om bevestigd te
zien, in hoe sterke mate de rechter zich richt op wat hij ziet als de wensen van de
gemeenschap, binnen welke hij werkt.’ (2002: 75) Wat betreft de Antillen toont hij zich
zeer zeker van zijn zaak: ‘Het is onmiskenbaar zo dat de bevolking zelf hoge straffen
wenst. Zelfs wanneer de rechter haar opvatting niet zou delen, moet hij er rekening
mee houden. Rechtspraak is geen studeerkameractiviteit, maar een maatschappelijke
functie [..].’ (2002: 71-2). Van deze functie is in de zaak-Marquez weinig terug te vinden.

De militaire rechtspraak heeft haar eigen plan getrokken, de veroordeelde zeer mild
behandeld en het slachtoffer en diens nabestaanden het nakijken gegeven.
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Hoofdstuk 4

Diana Marquez: de gefixeerde ontwikkeling 

van een dochter en een eiland

In de voorgaande hoofdstukken hebben we uitgebreid kennis genomen van de
bredere context die tot de dood van Henri Benjamin Marquez leidde. In het leven en
werk van zijn dochter toont zich een opzienbarende parallel met de ontwikkeling van
de voormalige kolonie Curaçao. Zoals de afwezigheid van haar vader een enorme
aanwezigheid was in haar verdere leven, zo blijft de geschiedenis waaruit het moderne
Curaçao is voortgekomen het eiland parten spelen. Zowel Diana als Curaçao is als het
ware gefixeerd in hun ontwikkeling, hun doen en laten bepaald door voorbije gebeur-
tenissen waarop zij geen enkele invloed konden uitoefenen. In een gedicht over haar
eiland vinden we zonder al teveel moeite de leegte die het gemis van haar vader
achterliet terug:

Curaçao, waar ben je?
Curaçao heb je je verstopt

of ben je voor altijd verdwenen?
Ik heb je overal gezocht

maar wat ik vond
is niet eens een schim

van wat je vroeger was
ik hoor je hart niet meer kloppen

noch je schreeuw weerklinken
Curaçao, heb je je verstopt

of ben je voor altijd verdwenen?

Diana Marquez is zich er misschien niet van bewust, maar dit gedicht valt te lezen
als een metafoor voor de situatie rond haar vermoorde vader Henri, die vastberaden
was in zijn streven om zijn land en zijn volk los van Holland te maken en in echte
vrijheid te leven. Maar toen viel via een marinier het eerste schot van Holland dat zijn
voornemen zou verstoren. Hoe komen Diana en Curaçao de desastreuze invloed van
Holland te boven? Gaat Curaçao ten onder aan haar eigen geschiedenis? Overleeft haar
vader buiten het stoffelijke en waar dan? Is hij er wel ook al was hij er niet, zoals ze
hoopt dat Curaçao verstopt is en niet voor altijd verdwenen?
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Irene Zwaan, auteur van het boek De afwezige vader bestaat niet (2013), schreef over
de invloed van de aanwezigheid, of afwezigheid, van een vader in de Volkskrant:

'[..] de effecten van afwezigheid van een biologische vader liegen er op lange termijn niet
om. [..] Vaders en moeders kunnen elkaar niet vervangen, ze hebben een meerwaarde ten
opzichte van elkaar. Je hebt een moeder nodig om geboren en gezoogd te worden, om te leren
omgaan met je gevoelens door te praten en getroost te worden. Je leert veiligheid te ervaren
in jezelf als het lastig wordt.
Van je vader leer je daarnaast om met lef en onbevangenheid de samenleving in te stappen,
avonturen aan te gaan en grenzen op te zoeken. Je leert veiligheid te ervaren in de buiten-
wereld en je leert om je agressie te reguleren. Deze twee invloeden - de mannelijke en de
vrouwelijke - kunnen niet zonder elkaar. Als je alleen een vader of alleen een moeder hebt,
krijg je niet alle bagage mee die je nodig hebt.’ [61]

In dit hoofdstuk zullen we zien hoe kranig Diana Marquez zich heeft geweerd tegen
de nadelige effecten van opgroeien zonder vader. Het ontbreekt haar zeker niet aan lef
en onbevangenheid, maar desalniettemin was zij lang dolende, op zoek naar een
opvulling van de leegte. In het oppakken van de strijdbijl die haar vader uit handen
werd geschoten, vond zij haar vervulling, maar wie luisterde naar haar? Wie luistert
nu naar haar? Hoe is haar geliefde grond en haar bevolking opgesloten in zichzelf, in
oude patronen en structuren, in opgelegde en geïnternaliseerde vooroordelen, zoals
zijzelf anno 2016 nog steeds is opgesloten in het driejarig kind dat haar vader verloor?

Diana kwam niet voor puur eigen gerechtigheid en genoegdoening naar de SEOC.
Meer nog dan haar persoonlijke familiegeschiedenis verdienen de daaruit voortko-
mende opinies en zienswijzen het luisterende oor van een groot publiek. Ja, misschien
is het wel zo dat meer nog dan de Nederlandse regering, de bevolking van Curaçao
moet kennisnemen van haar verhaal en werk, opdat zij, met de neus op de feiten
gedrukt, met zelfvertrouwen naar zichzelf gaat kijken.

Curaçao je hart klopt
vol angst, verdriet en pijn

ik hoor je golven huilen
je maakt je rotsen met tranen nat

in de duisternis en stilte van de nacht
wanneer je het geschreeuw niet meer hoort

slaak je een zucht
maar je kunt niet gaan rusten
de hele nacht blijf je wakker

terwijl je probeert met al je kracht
door te dringen in de harten van je kinderen
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innerlijk ben je geschokt
je droeve kreet weerklinkt

je kunt bijna niet meer volhouden
en je wilt je schouders laten hangen

neen Curaçao, val niet in slaap
blijf wakker, blijf schreeuwen

blijf binnendringen in de harten
die nu potdicht zijn

neen, verlies de hoop niet
blijf geloven dat wij er weer zullen zijn

en samen zullen wij vechten
voor je vrede, rust en welvaart.

4.1 Het gezin Marquez

Henri Marquez trad in 1927 in het huwelijk met Dina Mackay, en probeerde op
Curaçao aan een goed betaalde baan te komen. Hij wilde dat zijn vrouw een goed leven
zou hebben en dat zijn opgroeiende kinderen niets tekort zouden komen. Maar bij deze
doelstellingen ging hij niet voorbij aan zijn verantwoordelijkheid als vader. Henri zag
genoeg jongeren in zijn omgeving op Curaçao in Willemstad mislukken en hij zag dui-
zenden landgenoten hun gezin en familie achterlaten. Dit bracht hem ertoe alles op alles
te zetten om zijn gezin en zichzelf hiervoor te behoeden. Henri wilde zijn gezin bij
elkaar houden. Kort na zijn huwelijk vertrok het stel daarom naar Aruba, waar hij bij de
Amerikaanse olieraffinaderij Lago genoeg geld kon verdienen om zijn gezinsidealen te
verwezenlijken.
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Op 20 april 1927 trouwde de kleurling Henri met de tien jaar jongere, beeldschone

Dina Catharina Mackay. Een blanke, op Curaçao geboren jongedame met een 

Hollandse moeder en een vader uit Bonaire. Volgens haar dochter Diana waren 

Dina’s ouders het niet eens met de keuze voor de kleurling Henri. [62]
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Tussen september 1930 en februari 1940 beviel mevrouw Marquez-Mackay van
zeven kinderen. De laatste maanden van de zwangerschappen en de bevallingen vonden
alle plaats op Curaçao. Henri had geen hoge dunk van de zorg van artsen en vroed-
vrouwen op Aruba. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in de ondermaatse
verloskundige zorg op Aruba. Zo hadden de twee aanwezige vroedvrouwen naar
verluidt vaak ruzie onderling.

De Curaçaose en Arubaanse zwangeren werden door de gouvernements-vroed-
vrouwen geholpen. Deze vroedvrouwen werden door de gouvernements-geneeskun-
dige gecontroleerd en deze dokters werden gecontroleerd en begeleid door de directeur
van de Openbare Gezondheidsdienst (OG) van alle eilanden. In deze periode was
dokter P.I. Henriquez directeur van de OG.

Na vele klachten van ‘hoog tot laag’ verscheen er op 7 september 1939 een vernieti-
gende nota van dr. Winkler over deze OG en het functioneren van Henriquez. Winkler:

‘De eerste en belangrijkste consequentie is, dunkt mij, dat dr. Henriquez niet te handhaven is.
Hij is zonder enige twijfel aansprakelijk voor den bestaanden wantoestand en heeft zoo
notoir gebrek aan alle gaven vertoond, die noodig zijn voor de bekleeding van het thans door
hem vervulde ambt, dat hij naar mijn meening niet kan worden gehandhaafd.’ [63]

En een passage uit de genoemde nota:
‘Het belangrijke eiland Aruba, dat nu reeds bijna half zooveel inwoners telt als Curaçao,
wordt vrijwel nooit bezocht, en wanneer de Directeur er een enkele maal komt, is het voor een
vluchtig bezoek, om zich met een bepaald onderwerp bezig te houden, zonder dat de gouver-
nements-geneeskundigen een kans van beteekenis krijgen, om de belangen van den dienst
met hun chef te bespreken.
Het gevolg is, dat de geneeskundige dienst op Aruba vrijwel niet georganiseerd is; dat
iedereen er naast, niet met den ander werkt, dat de eene vroedvrouw te weinig werk heeft,
de andere zich alleen voor hare particuliere praktijk interesseert, en per verlossing bij een
gouvernementspatiënte met circa f 300,- gehonoreerd wordt….’ [64]
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Volgens het Nationaal Archief Curaçao werden alle kinderen van het echtpaar 

Marquez/Mackay op Curaçao geboren.

Volgens Diana Marquez werd de helft van de kinderen op Curaçao en de andere
helft op Aruba geboren. Deze aantekeningen leren dat de kinderen op 30 mei 1940,
de dag waarop ze hun vader verloren, de volgende leeftijden hadden:

1. Meisje van 12 jaar, Melba Francisca, geb. op Curaçao.
2. Meisje van 10 jaar, Nidia Angela, geb. op Curaçao.
3. Zoon van 7 jaar, Cesar Bernardus, geb. op Aruba.
4. Zoon van 5 jaar, Carlos Antonio, geb. op Aruba.
5. Meisje van 3 jaar, Diana Morena, geb. op Aruba.
6. Meisje (baby) van 3 maanden, Edda Rosita, geb. op Curaçao.
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Op 22-8-1934 was er sprake van een doodgeboorte van een zoon, deze bevalling zou
wel op Aruba hebben plaatsgevonden:

Het gezin Marquez zou uit nog een kind hebben bestaan, echter, op 22 augustus 1934

is een kleine Marquez overleden. [65]
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Zoals eerder aangegeven bleef het gezin na de dood van vader Henri op Curaçao.
Hierdoor kon het gebeuren dat Diana opgroeide in Domenguitu, een plek waar ze tot
op de dag van vandaag haar hart aan heeft verpand:

Ik heb het huis weer gezien
dat ik nooit meer ben vergeten

met vreugde in mijn hart
en tegelijkertijd met nostalgie

bleef ik naar binnen kijken

de vrouw op het balkon
vroeg verbaasd, wie is daar
mevrouw, antwoordde ik

dit is het huis van mijn jeugd
mag ik even naar binnen?

En heel langzaam, daarna vlug
liep ik mijn jeugd binnen

en ik heb haar gezien
ik heb haar gehoord

het kleine kind met haar lachend gezicht
met haar grote en onschuldige ogen

hoopvol en blij

want het kleine kind
met haar lachend gezicht

is nooit verdwenen.

De gedachten die Diana sinds haar peutertijd bezighielden, kon zij pas op latere leef-
tijd duiden en kenbaar maken. Al die tijd hebben de herinneringen haar soms prettig,
maar haar gevoelens haar vaak hinderlijk beziggehouden.

Dit is ontegenzeglijk het gevolg van de abrupte rem die er vanaf 30 mei 1940 op haar
verdere innerlijke ontwikkeling werd gezet. Haar vader, die haar opgroeien had moeten
begeleiden, was er niet meer. Haar moeder raakte in de war, sprak er nooit meer over,
en haar broers, zusters en andere familieleden zaten in hetzelfde schuitje.
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Het gezinsleven zoals het Henri Benjamin Marquez voor ogen gestaan moet 

hebben toen zijn vrouw naar Curaçao vertrok voor de bevalling van hun zesde kind:

gezamenlijk op een terras in het centrum van Oranjestad. Echter, een verhitte 

discussie over de inval van de Duitsers in het verre Nederland werd Henri fataal.

4.2 Rusteloze omzwervingen

Diana Morena Marquez, dochter en lotgenoot van de geëxecuteerde Curaçaoënaar
Henri Marquez zoekt nog steeds naar haar vader, die ze ook benoemt als haar ‘dushi
Kòrsou’.

Terwijl ze haar leven opbouwde, trouwde, kinderen kreeg, werkte, trachtte Diana de
steeds opdoemende donkere gevoelens die haar overvielen te beredeneren. Dat viel niet
mee. Door de gewaarwordingen schriftelijk vast te leggen, zag ze op een gegeven mo-
ment enkele patronen tevoorschijn komen. Centraal hierin was de angst dat haar vaders
wens en strijd vruchteloos zou blijven. Maar de schuldgevoelens kon Diana tijdelijk
goed beheersen. Dit bracht voor even enige rust en controle over haar gemoedstoestand:
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Op een gegeven ogenblik heeft het stukje rots mij laten begrijpen dat wat ik in hem zocht
in mezelf was. Toen ik me dit realiseerde, begreep ik dat het niet belangrijk was waar ik was.
Het zaad dat Domenguitu in mij heeft gezaaid zal nooit sterven. Integendeel het zal blijven
bloeien totdat ik mijn lichaam verlaat. 

Waar ik ook ben op de wereld, het zal zijn taak blijven vervullen. Waar ik ook ben zal het bij
me zijn.

Maar dan werd zij onaangekondigd weer overvallen door het verlangen naar haar
ouders. Het afschuwelijke gemis van de vaderlijke invloeden manifesteerde zich op
latere leeftijd in een zoektocht naar iets ongrijpbaars, iets onbekends:

Zoals Richard Bach in zijn boek “Ningún lugar está lejos” (nergens zal ver zijn): “Je hebt
geen verjaardagen, omdat je altijd geleefd hebt. Je bent nooit geboren, je zult nooit sterven.
Je bent niet het kind van degenen die je vader en moeder noemt, maar hun metgezel in
avontuur op hun reis die ons leert de bestaande dingen te begrijpen…

Reis vrij blijf ver van de verjaardagen, buiten het woord “altijd”om. Wij zullen elkaar dan
ontmoeten wanneer wij dat willen ………………………………..”.

Diana dacht ver weg te kunnen vluchten. Maar voor haar was de afstand nooit ver
genoeg. Haar lichaam was soms elders, maar geestelijk was ze op Aruba en Curaçao.
Zelf kon ze haar vluchtgedrag moeilijk verklaren. Dat dit een onderdeel van de over-
gehouden emotionele schade zou kunnen zijn door de vroege dood van haar vader,
kon Diana niet vermoeden:

In 1966 besloot ik te emigreren naar Nederland. De jaren gingen voorbij en intussen heb ik
begrepen dat de tijd niet is blijven stilstaan. Het leven heeft een stukje van haar sluier opzij
geschoven en mij wat van haar geheim onthuld. Ik heb begrepen dat het verdriet dat ik voelde
van mezelf was. Het zat in mij, zoals alles in mezelf zit.

Voordat ik zover was heb ik altijd buiten mij naar iets gezocht dat in mezelf was: MIJ.
De rots in de Caraïbische zee bleef mij altijd met open armen ontvangen. Zijn pracht, zijn
energie was er altijd. Zijn blauwe hemel, zijn wind en de zee die geen gelijke heeft, was er
altijd voor mij. Ik kon me altijd koesteren in zijn armen wanneer ik terugkeerde.

Hoe vaak heb ik je niet verlaten
hoe vaak ben ik niet teruggekeerd

hoe vaak heb ik je niet vaarwel gezegd
maar ik kan niet zonder jou
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met genegenheid heb je me ontvangen
geduldig en met open armen
met een ongeëvenaarde liefde
elke keer als ik terug kwam.

Kòrsou, sterke rots
jouw uitstraling is uniek

in de wereld 
zal er nooit een ander zijn als jij.

Diana Morena Marquez, schrijvend op het eiland dat altijd haar thuis is geweest, 

ook toen zij er niet was.

4.3 Kracht in kinderen

In Diana’s herinneringen nemen kinderen een voorname plaats en rol in. Het zal
niet alleen het vrouwelijk instinct zijn dat dit kan verklaren. Al heeft zij niet in
deze richting gedacht, haar kinderjaren met haar ouders kunnen echter ook hieraan
bijgedragen hebben.

Ik ben verantwoordelijk voor hen die ik op de wereld breng zodat zij later hun eigen weg
kunnen volgen. Onafhankelijk.
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Elk jaar, op Moeder- en Vaderdag
geloven wij dat wij 

geëerd moeten worden
maar als wij een onschuldig wezen

op de wereld brengen
is het niet eenvoudig onze taak

om hem te verzorgen en te cultiveren
zodat hij zijn weg kan volgen
als zijn toekomst hem roept?

Mama, misschien zonder het te willen
heb je mij op de wereld gebracht

hoe vaak heb ik niet gewenst
dat je me hebt gelaten 

waar ik was
maar later, zelf 

tot moeder gebombardeerd
heb ik leren waarderen

de kracht van jou geërfd.

Diana Marquez haalt zich voor de geest hoe haar ouders gezamenlijk van haar zusje

Edda, geboren vlak voor de moord op haar vader, hadden kunnen genieten. 

Had Henri soms nog, op de dag voor zijn executie, gedacht aan zijn vrouw 

en jongste dochter? Had hij ze gebeld om te informeren wanneer ze weer naar

Aruba zouden komen? Droomde hij die nacht van dit moment?
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Ook het volgende gedicht lijkt veel dieper uit Diana te komen dan bij oppervlak-
kige lezing. Zie hoe haar onafhankelijkheidsstreven groeit uit haar geschiedenis, haar
verlies, haar bewustzijn:

Na 26 jaar dat ik het gedicht over het kleine kind heb geschreven. De mevrouw op het balkon
heeft me binnengelaten. Ik heb het kind gezien met haar lachend gezicht. Ik heb haar bevrijd
en mezelf vrij gemaakt.

Het was een prachtige ervaring. Eindelijk begreep ik wat het gedicht mij toen wilde vertellen.
Het kind verandert niet. Het blijft het blije kind, ondanks de minder prettige ervaringen die
het misschien heeft moeten meemaken.

De volwassene neemt vaak de pijn over. Hoe ouder de volwassene wordt, hoe groter de pijn
schijnt. Als de volwassene de pijn los kan laten, kan het kind zijn weg vervolgen, vrij en blij.
Op hetzelfde ogenblik kan de volwassene zijn eigen weg vervolgen zonder de last van het
verleden.

Toen ik geboren werd, was ik het kind van………….
Ik trouwde en werd de vrouw van…………………….
Ik kreeg kinderen en werd de moeder van……………
Het kind krijgt een kind en ik werd de oma van……….

Er kwam een moment dat dit niet genoeg meer was voor mij. Vanaf mijn geboorte ben ik van
iemand anders. Al deze titels zijn heel mooi, maar wie ben ik zonder deze titels? 
Mijn gevoelens voor de anderen zijn niet veranderd. Wel dieper, maar ik ben daar niet meer
afhankelijk van.

De gevoelens naar mezelf toe zijn wel veranderd: ik heb mezelf leren appreciëren, ik ben meer
om mezelf gaan geven. Ik kan mens zijn. Een vrij mens, onafhankelijk.
Ik kan naar het leven kijken en het beleven zonder me af te vragen of ik daar recht op heb.
Zonder mij schuldig te voelen of anderen te beschuldigen.

Mijn schoenen gaan waar ik ze stuur. Ik ben zelf verantwoordelijk voor elke stap die zij doen.
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Twee schoenen
In een donker hoekje

verdrietig en moe
fluisteren 

twee schoenen

als wij de 
bestemming wisten 

van onze eigenaresse
brachten wij haar

direct en zonder omwegen
waar zij moest zijn.

Hun eigenaresse heeft begrepen dat elke stap op zich haar bestemming is.

In deze ontdekkingen over haarzelf en haar positie in het leven vinden wij de kern
van haar beroepskeuze: onderwijzeres. Zelf koppelt Diana Marquez het onderwijs aan
de stemmen van haar voorouders:

Zij willen ons vandaag vertellen dat wij niet meer in het verleden moeten blijven leven,
haat zaaiend. Ook niet het voorbeeld te volgen uit de koloniale tijd toen hen geleerd werd het
eigen ras te minachten, verdeeldheid brengend.
Zij zeggen ons vandaag dat wij nu niemand anders kunnen beschuldigen, wij doen het zelf.
Wij hebben de cultuur van onderdrukking overgenomen, de cultuur van verdeeldheid.
De cultuur van meester en slaaf.
Zij vragen ons vandaag om deze cultuur overboord te gooien en een nieuw zaad te planten
voor een nieuw cultuur van recht en vrijheid voor een ieder.

(er is mij gevraagd of ik mij schaam voor mijn voorouders die niet in vrijheid hebben mogen
leven. Ik antwoordde dat ik me eerder schaam voor mijn voorouder die mijn andere voorouder
van haar vrijheid heeft beroofd)

De enige oplossing is om bij de wortel te beginnen: bij het kind.
Elk kind heeft recht op dezelfde kansen zodat het kan opgroeien tot een verantwoordelijke en
vrije volwassene, zonder dat het zich meer of minder voelt.
De enige manier om dit te bereiken is ons idee te veranderen denkende dat er nog steeds
verschillen moeten zijn in kwaliteit van de scholen. De eerste taak van de school is juist
verantwoordelijke en vrije vrouwen en mannen te vormen. [..]
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Niet toevallig is dit exact hetgeen haar vader voor ogen stond toen hij zijn gepeperde
uitspraken deed ten overstaan van de Nederlandse mariniers Huisman en Van Roseel.

4.4 In de voetsporen van haar vader

Onbewust maar wel gevoelsmatig pakte Diana Marquez, eenmaal terug op Curaçao,
oprecht de strijdbijl van haar vader op. Ze veranderde de strategie van praten in schrijven
en verwoordde haar strijd voor een vrij Curaçao in een kritisch dichtwerk, vanuit haar
eigen emoties en opvattingen. Ze wilde niet hetzelfde meemaken wat haar vader was
overkomen. De pen werd haar blauwe kameraad. Eigenlijk was dit haar manier van
rouwverwerking, alleen was zij zich er zelf niet zo van bewust. Het volgende gedicht
laat zien hoe zij en haar vader dachten.

Twee kinderen zitten rustig te vissen, aan de waterkant van Avila Beach hotel. Een toeriste
naderde. Het was triest te horen hoe zij tekeer ging tegen de jongetjes. Op mijn beurt ging
ik naar de toeriste toe en liet haar begrijpen dat het geen manier was om zo tegen de kinderen
te praten. Trouwens het stukje grond waarop ze zaten was ook van hen.

Bij Princess Beach hotel waren twee mannen rustig aan het snorkelen.
Zij werden weggestuurd.

Toekomst van ons land?
Toen je ons huis naderde

hebben wij jou van harte verwelkomd

en zoals het onze gewoonte is
werd je aan tafel uitgenodigd

later, in plaats van weg te gaan
bleef je achter, jij hebt besloten

nu is onze vraag
blijft er een plekje over voor ons?

Na de oorlog bleef Curaçao een kolonie, een wingewest van Nederland en zijn
bedrijven. De sociaaleconomische ontwikkeling bleef achter bij een eerlijke verdeling
van de weinige welvaart die er te bespeuren was. Een duidelijk teken dat de boodschap
van Henri Marquez geen navolging had gekregen. Zijn dochter Diana, die zijn ideeën
ingang trachtte te doen vinden, zag de gevolgen. Ze moest zo vaak terugdenken aan de
wensen van haar vader.

115|DE EXECUTIE VAN DIANA MARQUEZ’ VADER - CURAÇAO’S EERSTE JOODSE WO II-SLACHTOFFER|

NM-MARQUEZ-BW-FINAL_Opmaak 1  11-03-16  10:44  Pagina 115



Er is een periode geweest dat kinderen in de brandende zon in het verkeer kranten en
snoepgoed verkochten. Niet alleen is dit onacceptabel maar ook het feit dat dit onder school-
tijd gebeurde.
Ik was weer even op Curaçao en kon mijn ogen niet geloven. Op een opmerking van mij werd
er geantwoord: “Ach, zo kunnen zij een steentje bijdragen thuis”. 

Gelukkig heeft deze situatie niet lang geduurd, maar ik ben dit beeld niet vergeten. Ik vraag
me af hoe deze kinderen zich toen hebben gevoeld en hoe zij zich vandaag voelen. Misschien
zijn zij degenen, die wij vandaag “chòlers” noemen?

Papá, waarom zijn er kinderen die honger hebben
en geen kleren hebben om naar school te gaan

papá, waarom zijn er kinderen op straat
en niemand hebben om hen te beschermen
papá, waarom zijn er kinderen die huilen

en niemand hebben die hen troost

mijn geliefd kind, ga naar je kamer
jij hebt geen dorst, je hebt geen honger

leer goed, morgen als jij groot bent
begrijp jij het wel misschien.

4.5 Strijden voor recht gedurende het rouwproces

Diana Morena Marquez zoekt nog steeds haar vader Henri Benjamin Marquez.
Ze was nog geen drie jaar oud toen haar vader voorgoed uit haar leven gerukt werd.
Haar kindergevoelens in ontwikkeling namen een andere koers. En als jongvolwassene
vluchtte ze net als haar vader bij het dodelijke schot, voor het onheil dat haar tegemoet
trad. Ze ging buiten Aruba en Curaçao, zelfs over zee naar een ander werelddeel.
Echter, ze kon de ongrijpbare, haar achtervolgende kwellingen niet kwijt. Haar terug-
komst in de regio van haar vaders geboorteplaats bracht enig licht in haar duisternis.
Hierover bekent Diana het volgende:

Ja, mijn heimwee naar mijn stukje eiland, was groot. Vooral naar Domenguitu. Elke keer als
ik de kans had keerde ik terug naar Curaçao. Ik voelde ook dat ik aan de kinderen daar door
moest geven wat Domenguitu in mij geplant heeft.
Een zaad van blijheid en wijsheid. Geen wijsheid uit boeken, maar de mooie ervaringen die
ik had als kind. Ervaringen die slechts een kind had.
Als hij/zij in de tuin speelde. Een boek lezend, leunend tegen de muur van het huis.
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Schommelend op een schommel in een boom, terwijl hij/zij de liedjes zong die op school
werden geleerd. Liggend op de regenbak, kijkend naar de wolken die allerlei beelden vormden.
Zich verliezen in hen, haar eigen verhalen verzinnend.
Maar ook om door te geven wat mijn moeder mij geleerd had: “Zorg dat het eten op je bord
van jou is”.

Na Diana’s terugkomst moest een bezoek aan Aruba, het strand waar ze met haar
ouders en de anderen van het gezin hun gelukkiger dagen hadden kunnen beleven,
haar gevoelens weer op de rails zetten.

Diana nu op volwassen leeftijd al lezend op zoektocht op Aruba, lopend over het

strand waar ze als kind met haar ouders, broers en zusters onbeperkt ontspannen,

blij en vrolijk mocht zijn. Van wie ze al die keren zoveel leerzame boodschappen

had gekregen, ook om door te geven.

Onder meer kwam zij tot de conclusie dat er onverwerkt verleden meespeelt en dat
haar groot onrecht aangedaan is - niet eens zozeer door haar haar vader te ontnemen,
maar door dat te doen terwijl zijn enige ’misdaad’ zijn rechtschapenheid en strijdlust was:

Mei 1940: een Hollandse militair schiet mijn vader in koelen bloede dood. Het enige wapen
dat mijn vader gebruikte waren zijn woorden. Hij kon geen onrecht verdragen en zei ook
altijd wat hij dacht. Hij verloor zelf ten onrechte zijn leven en liet een vrouw en zes kinderen
achter. Hij was 43 jaar oud.
Ik heb me altijd afgevraagd waar het recht is gebleven en waar recht gehaald kan 
worden. Ook heb ik me vaak afgevraagd of deze schutter ooit vrede heeft kunnen vinden.
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Diana Marquez probeerde destijds contact te leggen met Camilius van Roseel.
Zij benaderde het ministerie van Defensie, dat de boodschap doorgaf. Van Roseel liet
weten geen prijs te stellen op een ontmoeting. Diana schreef:

Ik wil praten, maar wat en voor wie
ik wil praten, maar met wie

om mij heen is er stilte
slechts het gezang van de vogels

en het kloppen van mijn hart
ik wil praten, maar wat

ik wil over het leven praten
maar wie wil daarover praten

wie wil de schoonheid zien
de puurheid van het leven
wie wil zien, wie wil horen

ik wil huilen en waarom
om niets en om alles

om alles wat er is en toch niet is
ik wil huilen, niet om de eenzaamheid

integendeel, om de menigte
ik wil huilen als een dag voorbij gaat

en ik er niets van heb begrepen
ik wil huilen als ik eraan denk
dat ik de wereld moet verlaten

en niet heb begrepen
de reden van mijn bestaan
zonder begrepen te hebben
de betekenis van het leven

ik wil praten en toch zwijgen
ik wil schaduw zijn en toch licht

ik wil aanwezig zijn en toch afwezig
ik wil slapen en toch wakker zijn

ik wil dichtbij zijn en toch ver weg.

Diana Morena Marquez lezend op haar vertrouwde strand uit de kindertijd, klinkt
wellicht wat zielig, maar dat is ze helemaal niet. Vurig en recht voor zijn raap brengt
ze de gevoelens over van haar getinte vader met een link naar de slavernij en blanke
moeder met een link naar de kolonisator. De toekomstvisioenen van haar vader lopen
uiteindelijk, ver na 30 mei 1940, via haar:
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Ik ben zelf opgevoed door een “witte” moeder. Zoals ik reeds vertelde is mijn vader op 43-jarige
leeftijd overleden. Het duurde bijna mijn hele leven om bepaalde gevoelens in mij te begrijpen
(het bloed heeft gestreden). Tot dat ik begreep dat het bloed van het zwarte ras een uitweg
zocht om zich in alle vrijheid te manifesteren. Ik begreep dat het bloed van het zwarte ras en
het bloed van het witte ras zich niet konden mengen. Zij moeten naast elkaar leren leven en
de kostbaarheid respecteren die beide bezitten.

Die dag zette ik mijn eerste stap naar vrijheid.

Vrij zal ik zijn 
De dag dat ik weet 

dat IK eenvoudig BEN
mijn realiteit is het geluid van de zee

die mij zonder leugens ten gehore komt
de golven, rustig en krachtig

naar welke ik kan kijken
de vogels in een vlucht
die slechts zij kennen
sterren die schitteren

ver uit mijn bereik
de zon die er altijd is

al zie ik hem niet
de maan die een serenade begeleidt

de wereld van rust
die ik eindelijk in me heb

loop samen met mij
langs de zee

luister samen met mij
naar het geluid van de golven

kijk samen met mij
naar de golven van de zee

tracht samen met mij
hem vast te houden

zee, grote zee
wat wij zien

kunnen wij niet vasthouden
wat jij zegt

kunnen wij niet horen.
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De vrijheid die Henri Benjamin Marquez niet werd gegund - om zich met zijn 

voltallige gezin vrij te voelen.

Diana Morena Marquez wordt de spreekbuis van haar vader. Ze ziet en ervaart de
gevolgen van de verloedering. Zij neemt het op voor de verwaarloosde, schoolgaande
jongeren die voor de toekomst van een autonoom Curaçao moeten zorg dragen:

Een meisje is niet op school verschenen. Na een paar dagen ga ik bij haar thuis op bezoek om
te weten te komen waarom zij weg bleef. Zij was thuis en had een babyzusje op haar schoot.
Haar moeder was “voor geld gaan zorgen”.

Later worden deze kinderen “dropouts” genoemd. Er wordt niet meer gezegd dat het kinderen
zijn die niet meer naar school gaan. Dit klinkt te hard. Dropouts. Dit klinkt minder zwaar,
meer op een afstand.

‘In een hotel 11 uur ‘s avonds. Er lopen kinderen in de hal te spelen. Een van de kinderen
komt naar me toe en vraagt mij geld om op een machine te gaan spelen. Ik vroeg waar haar
ouders waren. Weg was zij.
Als ik met anderen hierover praat: “Maak je niet druk, dit gebeurt regelmatig”.

Leerplicht
een gouden wet

die ik niet respecteer
terwijl ik het kinderrecht

met de voeten vertrap.
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Beginnen wij bij de ’derde wereld’ te horen, ondanks al de luxe die wij kunnen zien
op ons eiland? Of interesseert het ons totaal niet wat er met de kinderen gebeurt?

Diana ervoer dat er een nieuw type ‘bezetter’ in de regio kwam. De toeristen die
voornamelijk geld in het laatje brachten van Europese bedrijven. De gevolgen van het
toerisme moesten de eilandbewoners op de koop toe nemen. Vader Henri zou zich enkele
keren in zijn graf omkeren als hij het volgende had moeten ervaren. Zijn dochter Diana
werd er tegelijk woest en moedeloos van:

Op een gegeven ogenblik was ik zo moe dat ik besloot mijn huur op te zeggen. Ik deed alles
weg. Ik wilde ergens zijn waar niemand me kende en waar ik niemand kende. Ik koos voor
Isla Margarita. Een eiland bij de reisbureaus als een paradijs. Het eiland was geen paradijs,
maar ik bleef daar een heel jaar.

[..]

Toeristen uit Europa namen kinderen mee in de auto. Wederom werd mij de mond gesnoerd:
“Als je hier wilt blijven moet je je mond houden”.

Kinderen, van de “derde wereld” zonder bescherming
vallen in handen van harteloze mensen

kinderen, zonder een verleden, heden noch toekomst
worden slachtoffers van “geciviliseerde” mensen

bescherming voor onze kinderen voor het te laat is
bescherming voor onze kinderen tegen het kwaad.

Diana nam een voorbeeld van haar vader. Ervoor zorgen als individu dat je niet
afhankelijk bent van een ander. Dit legt de basis voor een onafhankelijk Curaçao.
Diana bracht de boodschap op haar manier over:

Laat me vrij ademen
verstik me niet met jouw adem
ik wil zien met mijn eigen ogen

horen met mijn eigen oren
praten in mijn eigen taal

en lopen op mijn eigen benen
als je wilt, geven wij elkaar de hand

maar laat mij vrij ademen.
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Durf om op mijn eigen benen te staan. Met wat ik heb. Met wat van mij is. Met wat ik kan.
Op het moment dat ik meer wil dan ik zelf heb of dat ik zelf op een gezonde manier kan
produceren, ben ik afhankelijk van een ander.

“Zorg dat het eten op je bord van jou is”. Naast een goede gezondheid is onafhankelijkheid
c.q. vrijheid de grootste schat.

Ze ondervond weerstand, tot in haar eigen gezin aan toe, maar dit bracht haar niet
af van de missie die haar voor ogen stond. Onafhankelijkheid en eigen kracht bleven
voor Diana het grootste goed, de meest toepasselijke werktuigen om je te ontworstelen
aan knellende banden, zowel historische, psychologische als sociale, als mens of als
staat:

Wil je dat ik je help
kniel

wil je dat ik je help
smeek

wil je dat ik je leer
vergeet het maar
ik wil dat je blijft

waar je bent.

Het probleem is dat velen geholpen willen worden. Zij vergeten dan dat dit hen in een
afhankelijke positie brengt. Zij zijn dan afhankelijk van degene die hen “helpt”. Degene die
“helpt” is in de positie waarin hij de ander van hem afhankelijk maakt. Een vicieuze cirkel
waar degene die “geholpen” wordt bijna nooit uitkomt.
Degene die “helpt” vergeet dat hij ook afhankelijk is van degene die dan “geholpen” wordt.
Een vicieuze cirkel waaruit men bijna nooit uitkomt.

Uit haar persoonlijk leven kwam deze anekdote tevoorschijn over dit thema:
Ik herinner me de volgende gebeurtenis. Toen wij nog op Curaçao woonden, kwam een jonge
vrouw het huis schoonmaken. Elke zondag kwam zij ook wat eten halen en ook wat melk voor
haar kindje. Vanaf de eerste dag zei ik o.k. maar dat zij dan de afwas moest doen. Mijn man
was het daar niet mee eens: “Kun je het haar niet zomaar meegeven?”
Ik legde hem uit dat het voor haar eigen bestwil was. Als ik haar het gevraagde voor niets
zou geven lijkt het alsof ik haar een aalmoes geef. Zij zal zich nooit echt goed kunnen voelen. 
Op deze manier zal zij niet het gevoel hebben dat het een gunst is maar dat zij gewerkt heeft
voor wat zij krijgt. Ook zal ik mezelf niet gebruikt voelen. Zoals vroeger de ouderen zeiden:
“een hand wast de ander”.

122 |DE EXECUTIE VAN DIANA MARQUEZ’ VADER - CURAÇAO’S EERSTE JOODSE WO II-SLACHTOFFER|

NM-MARQUEZ-BW-FINAL_Opmaak 1  11-03-16  10:44  Pagina 122



123|DE EXECUTIE VAN DIANA MARQUEZ’ VADER - CURAÇAO’S EERSTE JOODSE WO II-SLACHTOFFER|

Ondanks haar krachtige denkbeelden bleef Diana Marquez gedurende haar leven
met enige regelmaat ’in de knoop raken met zichzelf’, zonder exact te kunnen achter-
halen waarom. Er was een tijd waarin zij simpelweg op de vlucht sloeg voor zichzelf,
haar eiland, haar gemiste vader, alles eigenlijk.

4.6 Vlucht voor vergankelijkheid van herinneringen, ideeën en het leven

Ik vroeg aan de tijd
waar ben je gebleven

tijd antwoordde
waar was JIJ.

Schooljuf Diana werd ongeduldig, de wanhoop was nabij. De jeugd, de toekomst
van de natie in wording was haar zorg. Zij verkeerde in de ideale positie om de resul-
taten van het eilandbestuur op haar school waar te nemen. Beter dan welke politicus,
journalist, dominee of pastoor dan ook. Al deze lui, afhankelijk van overheidspenningen,
zwegen als het graf, maar meester Diana gebruikte haar hersenen en pen ten dienste van
een ander. Toch raakte ze onzeker van het gebrek aan steun en begrip. Deed zij het zelf
wel goed?

Ja, waar was ik toen het onrecht zegevierde? Waar was ik toen niet iedereen hetzelfde
behandeld werd? Waar ben ik terwijl vandaag nog niet alle scholen gelijk zijn? Waar ben ik
terwijl vandaag nog kinderen zonder eten naar school gaan? Wat antwoord ik de tijd als hij
mij die vraag stelt?

Tijd, je bent voorbijgegaan
zonder mij ooit te waarschuwen

dat ik je eens niet meer zal hebben
tijd, je bent voorbijgegaan

zonder mij te waarschuwen
dat ik eens achter zal blijven

tijd, ga niet zo hard
sta even stil zodat wij samen gaan.

De tijd staat niet stil. Wij staan stil. De tijd gaat door. Wat doet de tijd met mij?
Wat doe ik met de tijd?

Diana’s daadkracht en zorgzaamheid raakten overwoekerd door vlagen schuldgevoel
en onzekerheid. Zou de buitenwereld ooit richting geven, na zich te hebben overtuigd
van aangesloten bij haar zienswijze? Of zou men alsnog haar ideologie onderuit willen
halen - net als op 30 mei 1940?
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Steeds vragen wij ons af
waar de wereld naartoe gaat

wij begrijpen niet
de richting die hij neemt

zijn hand houden wij vast
hij gaat waar wij hem sturen

maar wij begrijpen niet
de richting die hij neemt

leven, je zachte adem 
streelt mijn lichaam

terwijl je met brute kracht
in mijn ziel kerft

leven, vertel me je geheim
zeg me wie je bent

leven je kwam naar mij
zonder me ooit je geheim te vertellen

leven, voordat je me verlaat
vertel me wie je bent.

Diana Marquez ging letterlijk op de vlucht voor haar onzekere en niet te plaatsen
gevoelens. Ze belandde in het buitenland. Tijdens het reizen werd ze geconfronteerd
met de alledaagse harde werkelijkheid. Hierdoor kon ze een deel van haar verleden
weer op de rails krijgen. Een van deze momenten was een belevenis in Spanje,
het land dat in het verleden ook miljoenen liters bloed verspilde van onschuldige
eenvoudige bewoners van de Cariben en Latijns- en Midden-Amerika: 
Op een dag (1979) zat ik in een bus op weg terug van Madrid, waar ik drie maanden heb
vertoefd. Ik ontmoette een jongeman die spontaan naast me kwam zitten. Hij vertelde mij zijn
levensverhaal. Hij kwam uit Zuid Amerika. Toen hij 15 was verliet hij het ouderlijk huis.
Zijn vader die het niet met hem eens was liet hem oppakken door de militaire politie.
Hij moest in dienst. Zijn ervaringen als militair hebben een vreselijke invloed op zijn leven
gehad. Toen hij uit dienst kwam ging hij aan de drugs. Om te kunnen vergeten.

Toen hij dacht dat er geen redding meer was kwam hij naar Amsterdam, waar hij zijn
“goeroe” tegenkwam. Zijn leven veranderde totaal. Hij gaf mij het boek Ningún lugar está
lejos van Richard Bach: “Wij zullen altijd bij elkaar zijn waar en wanneer wij dat wensen”.
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Ver weg van Curaçao en Aruba was voor Diana Marquez steeds vaker dichtbij haar
jeugd. En waarschijnlijk ook vlakbij Lago op Aruba. Dat was even een hoopvolle
ervaring, een teken van op de goede weg zijn van verwerking van de oude wonden op
Aruba:

Het is waar, je kunt zijn waar en wanneer je maar wilt, zonder van plaats te verwisselen.
Ik ben zeven jaar niet weggeweest en bewust heb ik deze ervaring verschillende keren
beleefd. Op mijn balkon op de negende etage heb ik heerlijke momenten beleefd. Ik voelde
Domenguitu dichtbij. Ik voelde de wind in de tuin. Ik heb de rust gevoeld. Ik heb zelfs in de
zee gezwommen.

Maar dan realiseert de dochter van wijlen Henri Marquez zich dat de rauwe
werkelijkheid een keihard gegeven is, net niet hard genoeg om door haar olifantenhuid
te dringen. Diana’s leeftijd staat niet stil. Dit heeft figuurlijk ook een negatieve invloed
op haar huid en hierdoor haar geestestoestand. Ze wordt nóg onrustiger en krijgt haast.
Bang om haar wensen niet te realiseren.

Desondanks is het mijn droom op Curaçao (en het liefst onder de blote hemel) mijn lichaam
te verlaten als het zover is.

De weg was lang en vaak best zwaar. Vaak heb ik tijd gevraagd waar hij gebleven is en tijd
heeft mij laten begrijpen dat HIJ niet kan stilstaan maar dat ik af en toe moet stilstaan en
luisteren.

’s Morgens als je wakker wordt
kun je niet zingen

de slaap heeft jouw ziel
geen rust kunnen geven

’s morgens als je wakker wordt
ben je al aan het rennen
wegrennend van gisteren

denkend aan morgen

de jaren gaan voorbij 
en je rent nog steeds

je rent en rent
zonder te vragen waarheen

je rent en rent
zonder te vragen waarom
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sta even stil
en luister goed

luister naar het kloppen
van je hart.

4.7 Een begin van acceptatie van het onverwerkte verdriet

Diana Morena Marquez ontwaarde pas na enkele decennia tekenen dat ze de
oorsprong van bepaalde gevoelens ergens kon plaatsen. Soms gaf zij deze signalen een
naam en een plaats die eigenlijk een andere, professionele verklaring zouden moeten
krijgen. Lezende hoe zij erover schrijft, zien wij terug hoeveel van haar peuterverdriet
zij geïnternaliseerd heeft:

Neen, de tijd staat niet stil maar ik heb geleerd om af en toe stil te staan en te luisteren naar
het kloppen van mijn hart. In momenten van stilte maak ik mezelf leeg om te horen wat daar voor
mij is. Het zijn momenten van rust in welke ik kan genezen. Momenten waarin ik de reden van
mijn ervaringen kan begrijpen. Mooie ervaringen maar soms ook minder gelukkige ervaringen.

Nu begrijp ik
waarom ik zoveel geleden heb

nu begrijp ik
de fout die ik begaan heb

ik heb jou boven alles geplaatst
en geleefd verwijderd van mezelf.

Diana leerde geleidelijk aan onderscheid te maken tussen de complexe gevoelens
die jaren geen uitgang vonden en alsmaar door haar lichaam bleven rondcirkelen.
Nu konden enkele gewaarwordingen stuk voor stuk naar een uitweg leiden. Sommige
wezen naar haar echte vader, of anders naar haar echtgenoot:

Het is heerlijk als je zonder voorwaarde kunt liefhebben, maar des te groter de pijn als degene
aan wie je lichaam en ziel hebt gegeven slechts een illusie blijkt te zijn. Vele jaren gaan er
voorbij voordat je dit begrijpt. Zonder te kunnen begrijpen dat het paradijs dat jij hebt
gecreëerd niets anders was dan een illusie.

Waarom blijft 
mijn ziel smeken

waarom blijft mijn hart
jouw naam roepen

en begrijpt niet 
dat jij nooit meer
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zult antwoorden
wij waren twee zielen

eenzaam en zonder begrip 
twee zielen die smeekten
vragend om compassie

ik gaf jouw mijn genegenheid
jij bood mij aan jouw warmte

en samen gingen wij 
een wereld van liefde

totdat de realiteit
op onze deur klopte

en ons wakker schudde
uit een diepe slaap

nu leven twee zielen
gescheiden

denkend aan het paradijs
die zij beleefden als een realiteit.

Eindelijk leken de vooruitzichten voor de strijdbare, maar beschadigde dochter van
wijlen Henri Benjamin Marquez ten goede te veranderen. Diana begint zich te interes-
seren in kwesties die ze lange tijd kwijt was. Zichzelf analyseren kon ze het veiligst
door middel van haar gedichten en lange brieven. Hieruit kon ze kracht putten en
restanten energie in haar reservoir opsparen.

Weer ging er een lange tijd voorbij voordat ik begreep dat ik deze realiteit gecreëerd had en
het als zodanig heb beleefd. Een ervaring rijker.
Totdat ik besefte dat ik mezelf verraadde, dat ik de grootste schat verraadde die ik heb gekregen:
het leven. Ik heb het leven voorbij laten gaan terwijl het mij smeekte naar hem te luisteren.
Terwijl het mij elke dag vertelde dat het er was. Het leven, het grootste cadeau dat de ziel en
geest mag ontvangen om als mens op de wereld te zijn.
Niet het leven kerft littekens in mijn ziel. Neen, zolang ik het leven niet in zijn totaliteit
begrijp, zolang ik mijn welzijn bij een ander zoek, zolang ik de jaren voorbij laat gaan zonder
te luisteren, blijf ik lijden.
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Leven, je kwam tot mij
zonder mij je geheim te vertellen

leven, voordat jij mij verlaat
vertel me wie je bent

vogel, ik zie je vliegen
en het is net of je vleugel

mijn ziel binnengaat
vogel, ik hoor je zingen

en het is net alsof
je in mijn hart komt

vogel, ik wil met je meevliegen
neem me mee in je vlucht

vogel, ik wil met je meezingen
leer me je lied.

4.8 Vluchten kan niet meer

Uiteindelijk openbaarde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw een haast
nieuw mens, een Diana die steviger op haar beide benen kon staan:

Bij alles wat ik doe 
overal waar ik ben
altijd, altijd voel ik

een leegte in mij

met hoeveel dromen en hoop
ben ik van je weggegaan

denkend dat jij niet meer hebt
waar mijn ziel naar verlangde

tranen konden het niet meer vullen
noch de pijn verlichten

die in de leegte 
steeds groter werd

in mijn eenvoud dacht ik
dat jouw schoot klein was
vergetend dat mijn navel

daar voor altijd was begraven
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in jouw schoot wil ik terugkeren
heel dicht bij mijn navel

ach, mijn lief eiland
wacht nog even op mij

wat ik heb bied ik je aan
van jou, wil ik niets anders

dan een klein stukje van je schoot
om hem nooit meer te verlaten.

Er volgden diverse fasen van emotionele verwerking van de schadelijke gebeurte-
nissen uit haar jeugd. Dit ging evenwel niet zonder slag of stoot. De fasen volgden elkaar
niet op volgens een te verwachten volgorde. Soms kreeg ze onbewust een terugval,
gevolgd door een verbetering die veel sterker was dan het beginpunt waar ze vandaan
kwam. Haar omgeving van directe en verre familie en vrienden bepaalde uiteindelijk
het resultaat. Na een lange periode van uitzichtloosheid zag Diana uiteindelijk het licht
in de verschillende tunnels die ze geruisloos alleen wilde bewandelen. Haar gedachten
stabiliseerden zich. Denkend aan de geboorte van haar eerste kind schreef zij:

Vaak ben ik in gedachten meegevlogen met de vogels om mij vrij te voelen. 
Totdat ik begreep dat ik zelf de vogel ben. Het nest is mijn lichaam.

De vogel in haar nest
zit rustig te denken

aan haar vlucht
die zij net gemaakt heeft

zij heeft veel gezien
veel geleerd

veel gevlogen in vrijheid

de vogel in haar nest
zit geduldig te wachten

op de vlucht
die zij gaat maken
het is mijn lichaam

de vogel ben ik

de weg was lang
en soms best zwaar
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maar eindelijk besefte ik
dat alles waar ik naar zocht

en naar verlangde
in mezelf zat.

Ja, de weg was lang en ik hoop dat hij nog lang doorgaat. In november 2005 ben ik terug-
gegaan naar Curaçao waar ik drie maanden kon vertoeven op Domenguitu. Dicht bij mijn
ouderlijk huis.

Diana Morena Marquez, 2003-2006,
met toestemming gepubliceerd door Nizaar Makdoembaks, 2016
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Hoofdstuk 5

Beschouwingen en conclusies

In deze publicatie plaats ik vraagtekens bij de rechtsgang inzake het neerschieten
van Henri Benjamin Marquez. Ik ben evenwel geen jurist en heb daarom het volledige
dossier laten analyseren door advocaat Brechtje Vossenberg. Die analyse werd vervolgens
door advocaat en hoogleraar War reparations Liesbeth Zegveld gezien. Beiden zijn
werkzaam bij advocatenkantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers.

5.1 Analyse door advocate Vossenberg [66]
Ik heb mijn bedenkingen over de afwezigheid van de geweren in de strafzaak gedeeld

en vragen gesteld over de algehele kwaliteit van de rechtsgang, speciaal over het dossier
en of dat voldoende was om tot een weloverwogen oordeel te komen. Uit het antwoord
van mw. Vossenberg blijkt dat het dossier juridisch gezien voldoende is en dat er geen
sprake is van gerechtelijke dwalingen. Interessant is echter, waarom dat zo is.

5.1.1 Het dossier van de zaak-Marquez

Zoals gezegd acht de advocate het dossier en het daarin opgenomen onderzoek van
voldoende kwaliteit om van een eerlijke rechtsgang te spreken. Zij zegt daarover:

‘Het zal in de praktijk vaak genoeg voorkomen dat anderen dan de direct betrokkenen/
instanties, niet in de laatste plaats het slachtoffer zelf of diens nabestaanden, na afloop van
de strafzaak vinden dat er eigenlijk meer had moeten worden onderzocht. Dit verschil van
mening hoeft echter nog niet te betekenen dat de strafzaak als zodanig ondeugdelijk is
gevoerd. De relevante vraag is enerzijds of de aanklager kon menen dat het onderzoek
voldoende was om de zaak op zitting te brengen, en anderzijds of de krijgsraad vervolgens
op grond van het dossier tot zijn beslissing kon komen. Het antwoord daarop is ja.’

Op mijn bedenkingen over het niet gebruiken van de geweren in het onderzoek staat
in de analyse dit:

‘Nu ben ik het op zichzelf wel met jou eens dat het wat opvallend is dat het geweer van Huis-
man verder niet bij het strafrechtelijk onderzoek was betrokken. Ik zie het gewraakte geweer
bijvoorbeeld ook niet terug op de zes foto’s van de locus delicti. De vraag is echter of het voor
justitie voor de hand had gelegen om er onderzoek naar te verrichten. Bijvoorbeeld om te
kunnen verifiëren of Marquez het wapen daadwerkelijk vast had gehouden, en zo ja met welke
hand. Gezien de bespreking zojuist ben ik echter van mening dat er voor justitie geen directe
aanleiding bestond om dat te doen, zodat het ontbreken van deze informatie niet kan worden
aangemerkt als een verwijtbare tekortkoming van de autoriteiten.’
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In de ‘bespreking van zojuist’ beschrijft advocate Vosseberg de gebeurtenissen
rondom de schoten zoals die ook in deze publicatie zijn beschreven en in de Bijlagen
IV-XIV terug te vinden zijn. Zij besluit die passage met:

‘Nu uit het dossier duidelijk is dát er twee kogels zijn afgeschoten die Marquez beide hebben
geraakt, en nu eveneens blijkt hoe de kogels zijn gegaan, zou nader onderzoek daarnaar
(bijvoorbeeld naar de kogels/hulzen maar ook het geweer en de positie waarin de betrokkenen
zich bevonden) niet voor de hand hebben gelegen.’

In relatie tot de veroordeling van Van Roseel acht de advocate verder onderzoek
naar de rol van de geweren ook niet nodig:

‘Ik ben verder ook niet van mening dat de krijgsraad dit aanvullend onderzoek nodig zou
hebben gehad om tot zijn veroordeling te komen van Van Roseel. Indien het onderzoek wél
was uitgevoerd, had het overigens wellicht geleid tot een andere motivering van de veroor-
deling. Immers, indien uit het dossier niet blijkt dat Marquez het geweer van Huisman in
zijn hand(en) had, vervalt het verweer dat Van Roseel zichzelf en/of Huisman tegen een
gewapende aanval door Marquez moest verdedigen. In dat geval zou de krijgsraad het
noodweerverweer - zo het al zou zijn gevoerd - om díe reden hebben verworpen.’

Mw. Vossenberg was niet op de hoogte van de inhoud van de second opinion die ik
op dit punt van dr. Van de Goot ontving. Die toont evenwel aan dat ook ‘hoe de kogels
zijn gegaan’ op meerdere situaties betrekking kan hebben en dat als men de verklaringen
van Van Roseel en Huisman niet zonder meer had geaccepteerd, verder onderzoek
mogelijk een andere situatie aan het licht had kunnen brengen.

Verder zijn in het laatste citaat de woorden ‘een andere motivering van de veroor-
deling’ van groot belang. De analyse van de stukken in het dossier zoals ik die nu
presenteer, leidt mij tot de conclusie dat er sprake is van een veel zwaarder delict dan
er uiteindelijk is vastgesteld door de krijgsraad. En zo ik het juridisch mis heb in dezen,
dan zou het in de rug schieten van een vluchtende, ongewapende man toch zeker
tot een andere strafmaat hebben geleid, dan het bovenmatig geagiteerd, per ongeluk
doodschieten van een gewapende man.

5.1.2 Intenties Van Roseel staan centraal

Ook voor een nadere beschouwing van de intenties van Van Roseel is geen noodzaak
op grond van het dossier zoals het is. Die intenties staan centraal bij de vraag of er
sprake was van een per ongeluk doodschieten of doelbewust executeren. In juridische
termen heet dat ‘of het opzet op de dood aanwezig was’ en daarover schrijft advocate
Vossenberg:
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‘Of het opzet op de dood aanwezig was, is echter een feitelijke vraag. Zelfs indien we veron-
derstellen dat Marquez het geweer niét had gegrepen, zoals jij suggereert, dan nóg bewijst
dat op zichzelf nog niet dat Van Roseel op Marquez schoot met het (voorwaardelijk) opzet om
hem te doden. Het dossier biedt voor die stelling geen bewijs, terwijl er ook geen mogelijkheid
(meer) is om aanvullend bewijs te vergaren.’

Volledigheidshalve: indien de krijgsraad destijds het opzet op de dood van Marquez bewezen had
verklaard, zou Van Roseel daar ook voor zijn veroordeeld nu de krijgsraad reeds had bepaald
dat de namens hem aangevoerde rechtvaardigingsgronden niet van toepassing waren.’

Indien dat laatste werkelijk was gebeurd, is het niet onlogisch om aan te nemen dat
Van Roseel wel veel zwaarder gestraft zou zijn dan nu het geval is. En verder heb ik in
hoofdstuk 3 laten zien hoe het volledige dossier, opgesteld door puur militaire machten
zonder inmenging van onafhankelijke personen, het mogelijk maakt Van Roseel te
veroordelen met een minimum aan schade voor hemzelf en het imago van het leger.
Het dossier zit zo in elkaar dat een andere toedracht dan die waarvoor Van Roseel
veroordeeld is, niet meer te achterhalen valt.

5.1.3 Niet-militaire invloed op dossier vrijwel nihil

De enige niet-militaire personen betrokken bij deze zaak waren de advocaat van
Van Roseel en de aanklager. Mr. Lindoro Christoforo Kwartsz werd geboren op Aruba,
behaalde in 1935 zijn meestertitel en werd begin 1940 benoemd tot zowel advocaat-
generaal als auditeur-militair bij het O.M. van Curaçao. [67] Kwartsz vertegenwoordigde
het slachtoffer en had in zoverre invloed op de rechtsgang dat hij diende te besluiten of
de zaak voor moest komen. Vossenberg:

‘Het dossier wordt aangeleverd door de aanklager (die er overigens voor het slachtoffer staat).
Dat dossier wordt eventueel aangevuld met (tegen)bewijs dat door de verdediging wordt aan-
gedragen en/of aanvullend onderzoek dat men noodzakelijk acht. Uit dit dossier blijkt echter niet
dat één der partijen dat nodig vond. In dit geval zal dat zo zijn geweest omdat men geen reden had
eraan te twijfelen dát Marquez op enig moment inderdaad het geweer van Huisman had gepakt,
zoals door de soldaten was verklaard. Het dossier biedt ook ruimte voor dat standpunt [..].’

Het is na de analyse van advocate Vossenberg dus duidelijk dat de zaak juridisch
goed in elkaar zit. Militair-auditeur Kwartsz heeft die naar de krijgsraad gebracht om
recht te doen gelden voor Henri Marquez en er is ook recht gesproken. Dat neemt niet
weg dat uit het dossier ook een heel ander visie op de gebeurtenissen te destilleren is.
Desalniettemin is een alternatief scenario niet onderzocht en ook niet door de krijgsraad
overwogen. Hier is, zo blijkt, officieel ook geen aanleiding toe omdat Van Roseel al
veroordeeld is en bovendien de beide rechtvaardigingen zijn verworpen.
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5.1.4 Wel of niet de verklaringen van Van Roseel en Huisman geloven

Het onderzoek, het proces en de veroordeling zijn gedaan op basis van de verkla-
ringen van Van Roseel zelf en de andere betrokkene en getuige, marinier Huisman. Wie
dit dossier in twijfel trekt, trekt in wezen hun verklaringen in twijfel. Ook over dit punt
heeft mw. Vossenberg zich gebogen:

‘Uit het dossier blijkt dat de enige materiële getuigen van het schietincident (en de verwijt-
bare toedracht) Huisman en veroordeelde Van Roseel zelf zijn. [..] Hoewel het dossier ook
enkele aanvullende verklaringen bevat, zijn dat ten aanzien van de feiten de auditu verkla-
ringen, die m.i. hooguit aantonen dat Van Roseel en Huisman kennelijk consistent over de
feiten hebben verklaard tegen anderen. Nader getuigenonderzoek zou dan ook mogelijk noch
nuttig zijn geweest.

[..] de strafrechter zal er niet bij voorbaat vanuit gaan dat de verklaringen in het dossier vals
zijn, tenzij natuurlijk, het dossier daar aanwijzingen voor biedt. Er wordt dan bijvoorbeeld
gekeken naar de mate waarin die verklaringen steun vinden in de rest van het dossier. In dit
geval was dat zo. Zodoende mocht de krijgsraad op grond van het dossier van de verklaringen
van de soldaten uitgaan.’

Wederom blijkt het dossier een juridisch keurig gesloten cirkel waarbij de verkla-
ringen van beide mariniers afdoende consistent worden bevonden, het onderzoek niet
tekort heeft geschoten en de krijgsraad naar behoren zijn werk heeft kunnen doen, met
als conclusie dat het recht zijn loop kreeg.

5.2 Een alternatief scenario uit dezelfde stukken

Recapitulerend kan de officiële toedracht die uit het volledige dossier van de zaak-
Marquez (minus het conduiteboekje van Van Roseel dat in het archief ontbreekt) naar
voren komt, als volgt samengevat worden:

Op 30 mei 1940 verzaakt marinier Van Roseel zijn taak (patrouille lopen) omdat zijn collega
Huisman hem bij een gesprek roept met een Lago-werkman die NSB-taal bezigt. Van Roseel
gaat in op de roep van Huisman omdat hij al eerder met de pro-Duitse uitlatingen van de
werkman is geconfronteerd die dag. Vanaf hier volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Enkele
minuten nadat Van Roseel bij het gesprek is gekomen ontsteekt hij plotsklaps in razende
woede over de woorden ‘Wanneer de Duitschers hier komen, dan zal je wat zien, want dan
zijn jullie nog niet klaar. Hitler moet en Hitler zal winnen.’ Hij besluit direct de werkman
het zwijgen op te leggen, zonder intentie hem te doden. Daartoe vuurt hij een kogel op de man
af, gericht op een plek in het lichaam welke met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
niet de dood tot gevolg zal hebben. De man wordt geraakt, grijpt het geweer van Huisman
dat achter hem staat om zich te verdedigen, maar kan daar weinig mee uitrichten. Huisman
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geeft de man een duw en deze komt ten val, houdt het geweer nog met één hand vast. Daarop
schiet Van Roseel een tweede maal, deze keer eveneens zonder intentie te doden maar met
minder zicht op de richting van zijn schot. De werkman laat het geweer los, strompelt naar
een andere ruimte en bezwijkt daar al snel aan zijn verwondingen.

Dit is het verhaal waarop de krijgsraad haar veroordeling baseerde inclusief de
verwerping van de verweren dat Van Roseel zijn taak deed en dat hij handelde uit
noodweer. Overige feiten uit het dossier doen voor deze veroordeling niet ter zake.
Onderzoek naar de geweren is niet nodig en de verklaringen van Van Roseel en Huisman
hoeven niet in twijfel te worden getrokken, noch het onderzoek door officier-commissaris
Van Erp en de proces-verbalen van brigadier Scheick en sergeant Van Noort. Alleen de
informatie over Van Roseels gemoedstoestand krijgt nog een plaats in het verhaal.
Van Roseel verklaarde steeds dat zijn woede pas in de laatste minuten voor het eerste
schot opkwam, maar er bleek voldoende reden om aan te nemen dat hij al veel eerder
geagiteerd rondliep vanwege de uitlatingen van de werkman. Deze gemoedstoestand
werd in aanmerking genomen als strafverlagende, verzachtende omstandigheid.

5.2.1 Zelfde dossier, ander verhaal

Uit de stukken in de bijlagen is ook een heel ander verhaal samen te stellen:

Op 30 mei 1940 raakt marinier Van Roseel in gesprek met een Lago-werkman die in zijn
ogen NSB-taal bezigt. De overduidelijke hoop van de man dat Duitsland de Nederlanders zal
aanpakken en een einde aan de Nederlandse overheersing zal maken, zet kwaad bloed bij de
marinier, die hierover doormaalt tijdens de daarop volgende patrouille en tijdens het eten.
Wanneer hij, als hij opnieuw op patrouille gaat, door zijn collega Huisman bij een gesprek
wordt geroepen met dezelfde Lago-werkman die nog steeds pro-Duitse taal uitslaat, is de
jonge marinier dermate geagiteerd dat hij zijn plicht (patrouille lopen) verzaakt en zich bij
Huisman en de werkman voegt. Vanaf hier volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Enkele
minuten nadat Van Roseel bij het gesprek is gekomen, komt de opgekropte woede tot een
uitbarsting van geweld over de woorden ‘Wanneer de Duitschers hier komen, dan zal je wat
zien, want dan zijn jullie nog niet klaar. Hitler moet en Hitler zal winnen.’ Hij besluit de
werkman ‘het zwijgen op te leggen’. Daartoe vuurt hij direct een kogel op de man af, die hem
vleugellam maakt, maar niet direct het zwijgen oplegt. In paniek (grijpt de man naar het
geweer van Huisman dat achter hem staat, komt overeind en) probeert hij langs Huisman te
komen. Maar Huisman geeft hem een duw en hij valt als gevolg daarvan op de grond. Nu
(met het geweer in nog maar één hand) maakt hij een duikbeweging richting de deuropening
van het naastgelegen kantoor. Daarbij keert hij zich tegelijk af van Van Roseel die op dat
moment nogmaals schiet. Dit schot verwondt de Lago-werkman dodelijk en legt hem niet
lang daarna definitief het zwijgen op. De werkman (laat het geweer los) strompelt of kruipt
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naar de andere ruimte en bezwijkt daar al snel aan zijn verwondingen. Uit zelfbescherming
besluiten Van Roseel en Huisman direct geen andere getuigen tot de ruimte toe te laten - het
zal hun verhaal zijn tegen dat van de dode. Huisman neemt Van Roseel diens geweer af
en gaat een superieur halen. Zijn eigen geweer houdt hij bij zich of plaatst hij in ieder geval
buiten het zicht van de camera, die later de plaats delict zal vastleggen.

Zoals u ziet doen de toevoegingen tussen haakjes met betrekking op het door
Marquez gepakte geweer weinig af aan de algehele lijn van dit verhaal. Zelfs als hij het
wel had gepakt, zoals ook de krijgsraad en advocaat Vossenberg stellen, is dat een daad
gericht op lijfsbehoud.

5.2.2 Alternatief scenario valide genoeg om onderzoek nalatig te noemen

Nu is de vraag: is deze versie van de toedracht van de dood van Henri Benjamin
Marquez zo onvoorstelbaar? In het geheel niet. De krijgsraad suggereert zelf dat Van
Roseel wel langer last had van een geagiteerd gemoed, aangezien dit hem een lagere
straf oplevert. De eerste onderzoekers konden nog niet anders dan Huisman en Van
Roseel op hun woord geloven, maar Van Erp had bij het lezen van de proces-verbalen
genoeg aanleiding kunnen vinden om verder onderzoek te doen. Dat hij dit niet nodig
achtte en zich vooral bezighield met de chronologie der schoten en de gemoedstoestand
van Van Roseel, zou achteraf gezien wel degelijk verwijtbaar kunnen zijn.

Dat de krijgsraad een verder kloppend dossier als afdoende beschouwt en op basis
daarvan recht spreekt, behoort tot de natuurlijk gang van zaken, zo bleek uit de analyse
van advocaat Vossenberg. Maar het is ook die krijgsraad die Van Roseels woorden over
zijn kalme geestestoestand met een korrel zout neemt, en tegelijk de werkelijkheid
omtrent Marquez’ bewegingen voor altijd verbergt achter een afwijzing van het nood-
weer-scenario.

Juridisch gezien hoefde men in 1940 niet verder te kijken dan men deed. Maar dat
er ook niet verder is gekeken dan absoluut noodzakelijk om een sluitende zaak te
maken, dat heeft vooral positieve gevolgen voor de dader en het instituut waartoe hij
op dat moment behoorde. Het heeft echter louter negatieve gevolgen voor het slacht-
offer en diens nabestaanden.

5.3 Derde scenario: Van Roseel wilde Marquez ’het zwijgen opleggen’

Nu aangetoond is dat zelfs de officiële stukken in wezen al aanleiding geven tot
meer vragen en verder onderzoek, schroom ik niet mijn persoonlijke visie op deze zaak
te geven. Deze zaak is niet zo sluitend als men wil doen geloven. Dat heeft mij aanlei-
ding gegeven om buiten de rechtszaal en buiten het puur juridische te kijken en een
alternatieve, maar mijns inziens niet minder waarschijnlijke, versie van deze zaak te
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presenteren. Het is daarom dat ik in deze publicatie uitgebreid inging over de oorlogs-
omstandigheden op de Nederlandse Antillen; dat de zwaarwegende historische
invloeden op de samenleving aldaar meegenomen zijn; en dat de gedichten van Diana
Marquez een ruime plaats kregen in dit boek.

5.3.1 Marquez is door Van Roseel geëxecuteerd

In paragraaf 3.6 heb ik het nog bij een suggestie gehouden naar aanleiding van de
bevindingen van dr. Van de Goot. Hier zeg ik het onomwonden: Henri Benjamin Marquez
is door marinier Van Roseel afgeschoten terwijl hij ongewapend wegvluchtte. Ik geloof niets
van Van Roseels verklaring dat hij niet de intentie had om te doden. In de Nederlandse
taal is de figuurlijke betekenis van de uitdrukking ‘iemand het zwijgen opleggen’, die
hij gebruikt in zijn verhoor, al eeuwen wijd en zijd bekend: iemand doden, vermoorden.

Mijn eigen visie op deze zaak treedt buiten de bewijzen en de gepresenteerde
stukken van de betrokken onderzoekers en verhoorde personen. Na het eerste schot,
dat Marquez’ hart miste, dook hij weg naar beneden (zie verklaring dokter Frank van
de Goot, paragraaf 3.6.1 en Bijlage II). Marquez kon bij deze wegduikende beweging
onmogelijk het geweer van Huisman nog gegrepen hebben. Op de situatiefoto’s was
dit geweer ook niet te zien en advocaat, auditeur-militair, noch rechters hebben ernaar
gevraagd. Beide geweren kwamen helemaal niet aan bod bij het proces. Hiermee
hadden de rechters de waarheid van de verklaringen van de dader Van Roseel en zijn
maat Huisman kunnen toetsen.

Het feit dat ook de auditeur-militair, de ’advocaat’ van slachtoffer en nabestaanden,
er niet naar vroegen is opmerkelijk. Deze openbare, in theorie onafhankelijke, aanklager
bij krijgsraadprocessen heeft mogelijk politieke overwegingen en de machtsverhou-
dingen op het eiland mee laten spelen bij zijn behandeling van deze zaak. Zo is de zaak
klaarblijkelijk in die zin afgehandeld dat de Amerikanen niet de behoefte voelden zich
erin te mengen, ondanks dat de plaats delict op hun terrein lag en het één van hun
medewerkers betrof. Het voorval lijkt ook niet direct de aandacht van de lokale pers te
hebben getrokken. Of het heeft die aandacht nooit kunnen trekken, door de manier
waarop de kwestie is afgehandeld.

Mijn visie op deze zaak begint bij de vaststelling dat racisme welig tierde in het
Nederlandse leger ten tijde van de moord. Ik tel daarbij op, één, de grote invloed van
de harde aanpak van de militaristisch ingestelde gouverneur Wouters, en twee, de alom-
tegenwoordigheid van de afkalving van het Nederlands prestige op de Nederlandse
Antillen. De harde lijn van Wouters vormde een belangrijke schakel in de keten die tot
zijn ontslag leidde. Maar hij zal er flinke indruk mee gemaakt hebben bij het regiment
mariniers dat op de Nederlandse Antillen gestationeerd was. Ook zij kregen te maken
met het feit dat Nederlandse superioriteit steeds minder vanzelfsprekend was.          
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Juist voor hen die dienst hadden op de Amerikaanse werkterreinen, zoals dat van
Lago, waar de moord plaatsvond.

De spanningen en de ondermijning van het Nederlands gezag waartegen iemand
als Mackaay zich teweer probeerde te stellen, zullen ook de mariniers niet ontgaan zijn.
Het arbeidsdoel van deze mannen is vechten, oorlog voeren. Dat Nederland binnen een
paar dagen onder voet gelopen was, zal hun gemoed weinig goed gedaan hebben - zo
ver van huis met lede ogen aanzien wat er daar gebeurde zonder iets te kunnen doen.
Om dan een doortastend leider te hebben, die voor ze opstaat en het voorbeeld geeft
met een harde lijn van militaire machtsmiddelen, kan niet anders dan zeer gewaardeerd
zijn door de Nederlandse militairen.

Met voorgaande, plus een met de paplepel ingegoten neiging tot het geringschatten
van de lokale bevolking, raakte Van Roseel geagiteerd door de gesprekken met de over-
duidelijk pro-Duitse nationalist Marquez. Dat die laatste als Jood en kleurling een vrij
land wilde in plaats van nazi-overheersing is bij Van Roseel niet opgekomen. Maar zelfs
al was dat bij hem opgekomen, dan zou het zeer goed mogelijk zijn geweest dat het
openlijk nationalisme van de Curaçaoënaar Marquez hem tot dezelfde handelingen had
gedreven.

Die handelingen zie ik, op basis van mijn eigen analyse van het dossier (de situatie-
schets, de foto’s en de medische stukken in het bijzonder) en de analyse van dr. Van de
Goot, als volgt:

Van Roseel liep vanaf het eerste gesprek zwaar geagiteerd rond met plannen om die minder-
waardige Marquez met zijn grote mond eens stevig aan te pakken, op de ‘methode Wouters’,
zogezegd. Op het moment dat Marquez zijn gewraakte uitspraken deed, zag hij zijn kans
schoon. Staande richtte hij zijn geweer op het hart van Marquez die tegenover hem op een
stoel zat, in overeenstemming met zijn intentie om de man het zwijgen op te leggen. Marquez
ziet de beweging van het geweer, realiseert zich direct het gevaar en duikt weg. Daarom raakt
het eerste schot hem in het sleutelbeen. Aangeschoten doet Marquez een tweede poging om
weg te komen: hij doet een uitval naar het kantoortje. Dat hij daarbij het achter hem staande
geweer greep om ermee op Huisman af te gaan is onmogelijk. Huisman belet hem de vlucht-
poging door hem terug te duwen. Marquez komt op de grond terecht en doet nog een derde
poging om weg te komen. Hierbij komt hij uit zittende positie eerste zijdelings en dan
ruggelings ten opzichte van Van Roseel, die precies op dat moment een tweede schot lost.
Hij doet dat omdat hij met het eerste schot zijn doel niet bereikte. Vanwege die duikende
beweging van Marquez krijgt dit schot de baan die beschreven staat: via zijn arm in zijn
lichaam, waar het hem dodelijk verwondt. Van Roseel en Huisman zijn zich ten volle bewust
van de misdaad die Van Roseel zojuist beging. Zij houden getuigen buiten, en bedenken een
gelijkgestemd verhaal waarin Marquez het wapen van Huisman zou hebben gegrepen.
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Dat hun noodweer opzet door de krijgsraad niet geaccepteerd werd, dat zullen zij
niet voorzien hebben. Gelukkig voor Van Roseel werd er ook niet doorgevraagd door
onderzoeker Van Erp, de auditeur-militair of de leden van de krijgsraad, en viel de straf
uiteindelijk erg mee. 

De eerder aangehaalde woorden van advocaat Zegveld parafraserend: het van
dichtbij doodschieten van een ongewapende persoon, die net zo goed aangehouden
had kunnen worden, dat is eigenlijk een executie.

Nu is de vraag: denkt u dat een dergelijk scenario valide is na het lezen van deze
publicatie? En stel u denkt van wel, dan rijst de minstens zo belangrijke vraag: denkt u
dat men dit destijds ook al had kunnen bevroeden en naar die vermoedens had moeten
handelen?

De SEOC en ikzelf denken van wel en het is daarom dat wij de Nederlandse overheid
aanspreken op haar verantwoordelijkheid.

5.3.2 SEOC herhaalt: erkenning van executie en genoegdoening

Het is zeer bedenkelijk dat Marquez binnen 24 uur in anonimiteit begraven werd,
terwijl men meestal in zulke situaties na autopsie het lichaam afstaat aan de familie.
In dit geval werd de vrouw van Marquez of enig ander familielid helemaal niet betrok-
ken bij het onderzoek en rechtszaak. Hier doemt een vergelijking op met de April-
moorden, waar de Chinese slachtoffers eveneens zonder enige ceremonie de dag na de
moorden in een anoniem massagraf werden geworpen. (Makdoembaks, 2012 & 2014)
Men wilde de zaken die pijnlijke gevolgen zouden kunnen hebben blijkbaar zo snel
mogelijk wegwerken, letterlijk in het geval van de stoffelijke overschotten. Het leger en
de overheid hebben met deze handelswijze de nabestaanden ernstige schade berokkend.

Diana Marquez, die mijns inziens aan een langdurige posttraumatische stressstoornis
lijdt, heeft door de decennia van vallen en opstaan heen geleerd op zichzelf te bouwen.
Die ervaring probeert zij nu op Curaçao over te dragen, zoals wij zagen in haar poëtische
bijdragen. Het zou haar op de hoge leeftijd die zij nu bereikt heeft goed doen om enige
vorm van afsluiting aan de dood en afwezigheid van haar vader te kunnen geven.
Derhalve herhaal ik de grieven die de SEOC namens Diana Marquez bij de overheid
neerlegt, zoals ook in de inleiding van deze publicatie al geformuleerd:

- Van Roseel is veroordeeld voor ‘zware mishandeling met de dood tot gevolg’ maar kan
Henri Marquez evengoed standrechtelijk geëxecuteerd hebben voor zijn pro-Duitse
uitlatingen. De SEOC verzoekt de overheid de falende rechtsgang in dezen alsnog officieel
te erkennen en enige vorm van genoegdoening aan Diana Marquez te doen toekomen.
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- Van enige afwikkeling van de moord ten aanzien van de nabestaanden is nooit sprake
geweest. De SEOC verzoekt de overheid welgemeende excuses te maken aan Diana
Marquez en die excuses kracht bij te zetten door middel van enige vorm van genoeg-
doening voor het veroorzaakte levenslange leed.

Welke vorm dergelijke genoegdoeningen dienen te krijgen, laat de SEOC graag aan
de creativiteit van de verantwoordelijke ambtenaren. 

5.4 Slotwoord aan Diana Marquez

Henri Benjamin Marquez wilde een ander Curaçao. In navolging van haar gemiste
vader heeft Diana Marquez die strijd voortgezet op de meest logische plek die zij kon
bedenken, tussen de kinderen:

Ik kon toen als vrijwilligster gaan werken op een basisschool op Curaçao. Dit werden vrucht-
bare jaren. Ik heb daar gezien hoe “de ene hand de andere wast”. De kinderen hadden zoveel
genegenheid te bieden en ik van mijn kant gaf wat ik had. Ik kreeg de kans om door te geven
wat Domenguitu in mij heeft geplant: genegenheid, aandacht, rust en niet te vergeten geloof
in zichzelf.

Voor het eerst kwamen zij in aanraking met nieuwe sprookjes in hun eigen taal. Sprookjes
die ik voor hen schreef. Zij waren mijn inspiratiebron voor de sprookjes en liedjes die ik
schreef. Liedjes die deze kinderen uit volle borst zongen.

Ik zag hoe deze kinderen in een korte tijd zich openstelden voor alles wat ik hen te bieden had.
De genegenheid en vertrouwen die ik van hen kreeg gaven mij moed om door te gaan. Samen
groeiden wij verder op onze weg.
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Noten

[1] In het vervolg Diana Marquez, mw. Marquez of Diana.
[2] Uit mailcontact tussen de auteur en Diana Marquez, gepubliceerd met goedkeuring

van de laatste.
[3] Quaegebeur, Els ‘Ik heb de moed om te verliezen’, het Parool, PS, 5-12-2015. 
[4] Zo blijkt uit het dossier van zijn broer, de Engelandvaarder Coenraad van  Roseel.

Coenraad vluchtte eind november 1943 naar Zweden en deed van daaruit een verzoek
om in Engeland weer bij de Nederlandse Marine in dienst te mogen komen. Hij gaf
daarbij als referentie op: ‘C.J. van Roseel in dienst bij het korps mariniers te Suriname’.
Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene
Zaken te Londen, nummer toegang 2.04.76, inventarisnummer 245.

[5] Alle cursief gedrukte tekst in deze publicatie is geciteerd proza en poëzie van
Diana Marquez, afkomstig komt uit een door haarzelf gedurende haar leven geschreven
collectie poëzie, waaruit zijzelf in de periode 2003-2006 een tot op heden niet gepubli-
ceerde, niet getitelde bloemlezing samenstelde. Publicatie in dit document geschiedt
met toestemming van Diana Marquez.

[6] Bron http://www.historiadiaruba.aw/index.php?option=com_content&task=
view&id=28&Itemid=42, laatst geraadpleegd 21-12-2015.

[7] Schets van foto: http://www.landenweb.nl/aruba/geschiedenis/, laatst geraad-
pleegd op 21-12-2015.

[8] Bron tabel: http://www.beautiful-aruba.nl/over_aruba/geschiedenis_aruba.html,
laatst geraadpleegd 21-12-2015. 

[9] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief [periode
1901-1940], nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 456, Opbergen van stukken
inzake het ontslag bij de Lago Oil & Transport Co op Aruba d.d. 24 april 1933, 8-8-1935.

[10] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief [periode
1901-1940], nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 460, Antwoord aan de Par-
ticuliere Secretaris van H.M. de Koningin inzake een rekest van J. Mackaay, 7-10-1935.

[11] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief [periode
1901-1940], nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 556, Inlichtingen aan
Burgemeester en Wethouders van Utrecht nopens J. Mackaay, 7-8-1939.

[12] Mackaay, J. Nederland, uwe ure nadert en gij ziet het niet; De olie-invasie op
Aruba. 1945, eigen beheer, bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën:
Geheim Archief [periode 1901-1940], nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 556.

[13] NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51, inv.nr.
556, Inlichtingen aan Burgemeester en Wethouders van Utrecht nopens J. Mackaay,
7-8-1939.
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[14] Mackaay, J. Nederland, uwe ure nadert en gij ziet het niet; De olie-invasie
op Aruba. 1945, eigen beheer. Bron: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief,
1901-1940, 2.10.36.51, inv.nr. 556.

[15] Idem.
[16] Idem.
[17] Idem.
[18] Idem.
[19] NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51, inv.nr.

456, Opbergen van stukken inzake het ontslag bij de Lago Oil & Transport Co op Aruba
d.d. 24 april 1933, 8-8-1935.

[20] Idem.
[21] Idem.
[22] Mackaay, J. Nederland, uwe ure nadert en gij ziet het niet; De olie-invasie

op Aruba. 1945, eigen beheer. Bron: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief,
1901-1940, 2.10.36.51, inv.nr. 556.

[23] Idem.
[24] Idem.
[25] Idem.
[26] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief

[periode 1901-1940], nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 591, Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Kabinet Letter IJ36, Exhibitium 16-10-1939.

[27] Idem.
[28] Idem.
[29] Idem.
[30] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief

[periode 1901-1940], nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 486, NSB-sympathie
bij het vrijwilligerskorps Juliana van de CPIM, 15-1-1937, Letter A1.

[31] Idem.
[32] G.J.J. Wouters, website Parlement & Politiek, http://www.parlement.com/id/

vgw52s1v42y0/g_j_j_wouters, laatst geraadpleegd 5-1-2016.
[33] Bijschrift foto Johan Hartog uit de collectie op de website van het Tropen-

museum: http://collectie.tropenmuseum.nl/default.aspx?ccid=P46114&lang=, laatst
geraadpleegd 6-1-2016.

[34] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Marine: (Militaire) Instanties en
Onderdelen in de Gebiedsdelen Curaçao en Suriname, 1934-1947, Telegram accusatie
aan minister Welter Netherland Legation London nummer toegang 2.12.33, inventaris-
nummer 133, 27 mei 1940. 

[35] Knegt D. ‘Geen flauw idee van fascisme’, Het Parool, 23-9-2015.
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[36] De regering bood Wouters een zetel in de Buitengewone Raad van Advies aan.
Op grond van dit aanbod diende Wouters zelf zijn ontslag in, maar de koningin zou
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Bijlage XVI: Analyse, Betreft: N. Makdoembaks: 201500890 | Analyse strafzaak 

C.J. van Roseel, Auteur: Brechtje A. Vossenberg, Gezien: Liesbeth Zegveld, 

28 en 31-8-2015.

A N A L Y S E 

Betreft: N. Makdoembaks 
201500890 | Analyse strafzaak C.J. van Roseel 
Datum: 28, 31 augustus 2015 

Auteur: Brechtje A. Vossenberg 
Gezien: Liesbeth Zegveld 

1. Inleding

Op 18 november 1940 werd marinier 3e klasse C.J. van Roseel door de krijgsraad in
het Militair-Arrondissement te Willemstad, Curaçao (hierna: krijgsraad) veroordeeld
voor de dood van H.B. Marquez op 30 mei 1940. De krijgsraad achtte bewezen dat van
Roseel opzettelijk zwaar lichamelijk letsel had toegebracht bij Marquez, ten gevolge
waarvan Marquez kort daarna overleed.1 Het oogmerk van Van Roseel was volgens de
krijgsraad gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij Marquez. Om dat
voornemen uit te voeren heeft hij Marquez op korte afstand met een scherp geladen
geweer beschoten.2 Voor dit misdrijf werd Van Roseel veroordeeld tot 4 maanden
gevangenisstraf.3

Deze analyse zal zich toespitsen op de kwaliteit van het strafrechtelijk onderzoek
en de vraag of de krijgsraad beschikte over een volledig dossier om zijn veroordeling
op te baseren.4 De vraag is dus of er sprake was van tekortkomingen in het onderzoek
aan zijde van de autoriteiten. In dat verband zal ik ook bespreken of er sprake was van
voor de hand liggende onderzoekhandelingen die ten onrechte niet zijn verricht. 

Verder is gevraagd om in deze analyse in te gaan op de aard van het letsel van
Marquez en de vraag of de verklaringen van Huisman en Van Roseel (hierna ook: de
soldaten) in het licht daarvan geloofwaardig zijn. In het verlengde daarvan is gevraagd
ook te bespreken in hoeverre het feit dat het geweer dat Marquez volgens de soldaten
had gegrepen, niet bij het onderzoek is betrokken. 
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2. Beschikbare stukken 

Het dossier bestaat uit het vonnis van de krijgsraad van 18 november 1940, de dag-
vaarding met daarin de tenlastelegging, een oplegbrief van 7 juni 1940 en een dossier
met inhoudsopgave van 60 pagina’s, bestaande uit 19 individuele stukken waarvan het
laatste stuk5 overigens ontbreekt. 

Stukken 14-16 zijn handgeschreven verklaringen. Deze documenten waren lastig
te lezen, en zijn ook deels onleesbaar. Dat heeft gelukkig niet tot onoverkomelijke
problemen geleid.  

3. Bespreking dossier 

3.1 Relevante stukken 

Van Roseel heeft zich ter zitting op twee strafuitsluitingsgronden beroepen. Hij
verklaarde enerzijds dat hij Marquez had neergeschoten in de rechtmatige uitoefening
van zijn bediening en anderzijds dat hij handelde uit noodweer. Indien de krijgsraad
deze rechtvaardigingsgronden zou hebben aanvaard, dan zou Van Roseel zijn ontslagen
van alle rechtsvervolging dan wel zijn vrijgesproken voor de dood van Marquez. De
krijgsraad heeft deze verweren echter verworpen en oordeelde dat Van Roseel in verband
met beide schoten wederrechtelijk had gehandeld. Ik acht het voor deze analyse dan
ook niet nodig om in te gaan op de stukken die zien op het verweer dat Van Roseel
bevoegd was Marquez te schieten. Omdat de krijgsraad er bij de verwerping van het
noodweerverweer vanuit is gegaan dat Marquez het geweer van Huisman vasthad en
die feitenvaststelling voor jou relevant is, bespreek ik de stukken die daarop zien wel. 

Uit het dossier blijkt dat de enige materiële getuigen van het schietincident (en de
verwijtbare toedracht) Huisman en veroordeelde Van Roseel zelf zijn.6 De soldaten
zijn eerst door hulpofficier van justitie Van Noort (hierna: Van Noort) en later officier-
commissaris Van Erp (hierna: Van Erp) verhoord. Hoewel het dossier ook enkele aan-
vullende verklaringen bevat, zijn dat ten aanzien van de feiten de auditu verklaringen,
die m.i. hooguit aantonen dat Van Roseel en Huisman kennelijk consistent over de feiten
hebben verklaard tegen anderen. Nader getuigenonderzoek zou dan ook mogelijk noch
nuttig zijn geweest. 

Het stoffelijk overschot van Marquez is ter plaatse door dr. Carrell onderzocht,
die ook de sectie heeft verricht.7 Naast de verhoren van de soldaten, hebben Van Noort
en Van Erp ook de locus delicti onderzocht; het dossier bevat een situatieschets en
enkele foto’s daarvan.8 De bevindingen van de arts, de hulpofficier van justitie en de
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officier-commissaris steunen elkaar, en zijn bovendien ook te rijmen met de verklaringen
van de soldaten. Van Erp concludeerde op grond van zijn onderzoek en het dossier dan
ook dat de verklaringen van de soldaten voor wat betreft de gepleegde handelingen
“een zeer grote mate van waarschijnlijkheid” bezaten.9 Nader onderzoek door justitie
naar de feiten lag om die reden niet voor de hand. 

3.2 Kogels 

Van Roseel zou met zijn geweer twee schoten hebben gelost. Dat wordt ondersteund
door het feit dat er op de locus delicti twee lege kogelhulzen zijn aangetroffen.10

Uit het dossier blijkt dat de eerste kogel het lichaam van Marquez enterde direct
boven het midden van het linker sleutelbeen, en dat er als gevolg van dit schot sprake
was van een “doorborende wond ter hoogte van het eerste linker rib in het gebied van
het midden van het sleutelbeen”. De eerste rib zou daar gebroken en versplinterd zijn.
De kogel zou het lichaam weer tussen het linker schouderblad en de ruggengraat heb-
ben verlaten. Uit zijn onderzoek is Van Erp gebleken dat deze kogel waarschijnlijk in de
zee (haven) was terechtgekomen.11 Gezien de situatieschets en vooral Foto 6, is dat laat-
ste overigens wel aannemelijk: achter Marquez was kennelijk een raam terwijl zowel de
soldaten verklaren dat Marquez met zijn rug naar de haven zat.12 De tweede kogel zou
het lichaam van Marquez onder de linker oksel zijn geënterd, zou vervolgens dwars
door de linker bovenarm zijn gegaan en het lichaam aan de rechterzijde weer hebben
verlaten. Onderweg naar buiten heeft het meerdere interne verwondingen veroorzaakt,
waaronder ook aan de longen en het hart. Deze kogel is door Van Noort in een aan-
grenzend kantoor aangetroffen in de vloer.13 De eerste kogel was volgens de arts niet
zonder meer dodelijk, de tweede kogel daarentegen wel.14

Nu uit het dossier duidelijk is dát er twee kogels zijn afgeschoten die Marquez beide
hebben geraakt, en nu eveneens blijkt hoe de kogels zijn gegaan, zou nader onderzoek
daarnaar (bijvoorbeeld naar de kogels/hulzen maar ook het geweer en de positie
waarin de betrokkenen zich bevonden) niet voor de hand hebben gelegen. 

3.3 Schietpartij 

In jouw brief van 29 juli 2015 schrijf je dat iemand die een gefractureerde en
versplinterde eerste rib heeft onder het linker sleutelbeen, vanwege de hevige pijn het
linker schoudergewricht geen centimeter kan bewegen. Men houdt daardoor de arm
doorgaans langs het lichaam. Dat zou het niet aannemelijk maken dat Marquez het
geweer zou hebben gegrepen en/of gedreigd de soldaten ermee te schieten. 
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De relevante vraag lijkt me dus in hoeverre uit het dossier blijkt dát Marquez zijn
linkerhand na het eerste schot heeft gebruikt of bewogen, en zo ja, hoe. 

Uit de situatieschets en de verklaringen van de soldaten blijkt dat het geweer van
Huisman tegen de muur stond achter de stoel waar Marquez voorafgaand aan de schiet-
partij zat.15-16 Beide soldaten hebben verklaard dat Marquez het geweer na het eerste
schot zou hebben gepakt. Uit de verklaringen maak ik op dat Marquez het geweer, dat
dus achter hem tegen de muur stond, met zijn rechterhand zou hebben gegrepen.17 Het
komt mij voor dat Marquez die handeling (ook) kon verrichten zonder zijn linker schou-
dergewricht te gebruiken. Van Roseel houdt het erop dat Marquez het geweer met zijn
rechterhand, althans een hand, vasthield en met dat geweer vlak tegenover Huisman
stond.18 Bij de beoordeling van de aannemelijkheid van deze bewijsmiddelen is de
verklaring van Huisman nog het meest relevant. Hij verklaart namelijk dat Marquez
het geweer met rechts greep en vasthield, maar dat hij het geweer ook met zijn linker-
hand bij de ladegroeve vasthield. Marquez zou het geweer “schuin, ongeveer naast zijn
lichaam met de tromp gericht naar links” hebben gedragen met de kolf lager dan de
tromp.19 In die houding zou hij op Huisman af zijn gekomen. Nadat Huisman Marquez
een duw had gegeven waardoor hij op zijn zitvlak viel, zou Marquez zijn linkerhand
hebben losgelaten. Hij bleef het geweer echter wel met rechts vasthouden. Tijdens het
opstaan, pakte Marquez vervolgens het geweer wederom (ook) vast met links. Op dat
moment werd hij ten tweeden male door Van Roseel geschoten.20 Volgens Huisman
gebruikte Marquez het geweer niet om zich te steunen, omdat hij het geweer “geheel
vrij in beide handen vast[had].”21

Het komt mij voor dat het ook fysiek mogelijk moet zijn geweest voor Marquez om
het geweer aldus vast te pakken, zonder dat hij daarbij zijn linker schoudergewricht
hoefde te gebruiken. Indien Marquez het geweer hoog had gehouden, bijvoorbeeld om
ermee te richten, zou het voor hem nodig zijn geweest het linker schoudergewricht te
bewegen/belasten. Uit de verklaringen van de soldaten blijkt echter niet op welke
hoogte Marquez het geweer droeg.22 Rekening houdende met de omschrijving van
Huisman, is het ook mogelijk dat Marquez het geweer laag droeg.23 Om het zo te
dragen, is het niet nodig het linker schoudergewricht te gebruiken. Anders gezegd, het
dossier sluit niet uit dat Marquez het geweer vasthield toen hij de tweede keer door
Van Roseel werd neergeschoten. 

Opvallend is m.i. ook de positie waarin het stoffelijk overschot van Marquez in het
aangrenzende lokaal werd aangetroffen. Van Noort verklaart dat de linkerarm van
Marquez vóór zijn hoofd was gebogen.24 Uit de foto (Bijlage VIId: foto 6 van 6) blijkt hoe
dat eruit zag: de linkerarm is zodanig voor het hoofd gebogen dat de linker elleboog
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geheel naar boven wijst.25 Eén en ander suggereert dat Marquez, in elk geval vlak vóór
zijn dood, zijn linkerarm/schoudergewricht nog wel kon bewegen. 

Nu ben ik het op zichzelf wel met jou eens dat het wat opvallend is dat het geweer
van Huisman verder niet bij het strafrechtelijk onderzoek was betrokken. Ik zie het
gewraakte geweer bijvoorbeeld ook niet terug op de zes foto’s van de locus delicti.
De vraag is echter of het voor justitie voor de hand had gelegen om er onderzoek naar
te verrichten. Bijvoorbeeld om te kunnen verifiëren of Marquez het wapen daadwer-
kelijk vast had gehouden, en zo ja met welke hand. Gezien de bespreking zojuist ben ik
echter van mening dat er voor justitie geen directe aanleiding bestond om dat te doen,
zodat het ontbreken van deze informatie niet kan worden aangemerkt als een verwijt-
bare tekortkoming van de autoriteiten. 

Ik ben verder ook niet van mening dat de krijgsraad dit aanvullend onderzoek nodig
zou hebben gehad om tot zijn veroordeling te komen van Van Roseel. Indien het
onderzoek wél was uitgevoerd, had het overigens wellicht geleid tot een andere moti-
vering van de veroordeling. Immers, indien uit het dossier niet blijkt dat Marquez het
geweer van Huisman in zijn hand(en) had, vervalt het verweer dat Van Roseel zichzelf
en/of Huisman tegen een gewapende aanval door Marquez moest verdedigen. In dat
geval zou de krijgsraad het noodweerverweer - zo het al zou zijn gevoerd - om díe reden
hebben verworpen. 

4. Slotopmerkingen 

Voor zover jouw doel bij deze opdracht is om te bezien of de gewezen vrijspraak
voor doodslag26 ontkracht had kunnen worden door het voorgestelde aanvullend
onderzoek, het volgende. Van doodslag, en overigens ook moord, kan alleen sprake zijn
als de dader het al dan niet voorwaardelijk opzet had op dood van het slachtoffer.27

Of het opzet op de dood aanwezig was, is echter een feitelijke vraag. Zelfs indien we
veronderstellen dat Marquez het geweer niét had gegrepen, zoals jij suggereert, dan
nóg bewijst dat op zichzelf nog niet dat Van Roseel op Marquez schoot met het (voor-
waardelijk) opzet om hem te doden. Het dossier biedt voor die stelling geen bewijs,
terwijl er ook geen mogelijkheid (meer) is om aanvullend bewijs te vergaren. 

Volledigheidshalve: indien de krijgsraad destijds het opzet op de dood van Marquez
bewezen had verklaard, zou Van Roseel daar ook voor zijn veroordeeld nu de krijgsraad
reeds had bepaald dat de namens hem aangevoerde rechtvaardigingsgronden niet van
toepassing waren.
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1. Naar huidig Nederlands strafrecht, artikel 302 lid 1 + 2 Sr (zware mishandeling
met de dood als gevolg). 

2. Uitspraak krijgsraad, 18 november 1940, r.o. 17 en kwalificatie. 
3. De pro-Duitse opmerkingen die Marquez in de aanloop naar het schietincident

had gemaakt waren volgens de krijgsraad verzachtende omstandigheden. Dat
dit als zodanig werd aangemerkt, zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit
dat de Tweede Wereldoorlog enkele maanden daarvóór was uitgebroken en
Nederland sinds 15 mei 1940 door Duitsland werd bezet. 

4. Zie mijn e-mail van 11 augustus 2015, er komt dus geen ‘nieuwe uitspraak’. 
5. Namelijk: het Conduiteboekje van beklaagde. 
6. PV Van Noort. (Bijlage VII, p.1-10).
7. Sectierapport. (Bijlage VIIa, p.1-5). 
8. Situatieschets. (Bijlage VIIc), foto’s. (Bijlage VIId, foto 1-6). 
9. PV Officier-Commissaris. (Bijlage IX). De datum van het onderzoek is volgens

de OC 3 oktober 1946, maar dat moet een kennelijke misslag zijn. De datum
moet zijn: 3 oktober 1940. 

10. PV Van Noort. (Bijlage VII, p.1-10). 
11. Sectierapport. Bijlage VIIa, p.1-5); PV Van Noort, bevindingen arts. (Bijlage VII,

p.1-10); PV Officier-Commissaris. (Bijlage IX).
12. Situatieschets. (Bijlage VIIc); PV Van Noort. (Bijlage VII, p.1-10).
13. PV Van Noort. (Bijlage VII, p.1-10); Sectierapport. (Bijlage VIIa, p.1-5); PV Officier-

Commissaris. (Bijlage IX).
14. PV verhoor Carrell. (Bijlage XI, p.1-2). 
15. Zie PV Van Noort. (Bijlage VII, p.1-10). Zie tevens PV Verhoor Van Roseel.

(Bijlage XII, p.1-7). Zie ook de situatieschets. (Bijlage VIIc). 
16. Ten aanzien van de vraag waar Marquez voorafgaand aan het eerste schot zat,

zie PV Van Noort, voorlopige verhoren Huisman en Van Roseel.
17. Huisman specificeert in zijn eerste verhoor niet met welke hand Marquez het

geweer zou hebben gepakt, zie PV Van Noort, voorlopig verhoor Huisman.
In zijn tweede verhoor verklaart Huisman dat Marquez het geweer met zijn
rechterhand had gegrepen, PV Verhoor Huisman. (Bijlage X, p.1-3). Van Roseel
vertelt in zijn eerste verhoor dat Marquez het geweer zou hebben gegrepen en
voor Huisman stond met het geweer in zijn rechterhand, PV Van Noort,
voorlopig verhoor Van Roseel. (Bijlage XII, p.1-7). 

18. PV verhoor Van Roseel. (Bijlage XII, p.1-7).
19. PV verhoor Huisman. (Bijlage X, p.1-3). 
20. PV verhoor Huisman. (Bijlage X, p.1-3). 
21. PV verhoor Huisman. (Bijlage X, p.1-3). 
22. Marquez had het geweer in zijn handen, stond in de buurt van Huisman maar
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had kennelijk geen concrete dreiging geuit. Zie ook PV verhoor Huisman.
“Ik had den indruk dat Marquez met het geweer kwaad wilde. Ik heb mij
echter toen niet precies gerealiseerd waarin dat kwaad precies bestond”.
Zie ook PV verhoor Van Roseel,  op de vraag waarom Van Roseel bang was dat
Marquez Huisman ging aanvallen: “Ten gevolge van het feit dat Marquez met
een geladen geweer in zijn hand vlak tegenover Huisman stond”. 

23. PV verhoor Huisman. “Hij had het geweer toen schuin, ongeveer naast zijn
lichaam met de tromp gericht naar links voor en met de tromp hooger dan de
kolf.” 

24. PV Van Noort. (Bijlage VII, p.1-10). 
25. (Bijlage VIId: 6). 
26. Naar huidig Nederlands strafrecht, artikel 287 Sr (doodslag, oftewel opzettelijke

levensberoving). 
27. Voorwaardelijk opzet houdt in dat Van Roseel door zo te handelen (schieten)

bewust de aanmerkelijke kans dat hij Marquez zou doden op de koop toenam.
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Aanvulling naar aanleiding van twee vragen van NM:

Beste Nizaar,

Bij nog deze mijn aanvulling op de analyse aan de hand van jouw twee vragen
(overigens mede gezien door mr. Zegveld).  Excuses dat het wegens de drukte in mijn
praktijk wat langer duurde.  

De twee geweren zijn niet betrokken in het strafproces en door de rechters zijn er
geen op- en aanmerkingen hierover gemaakt. Dit roept bij mij op zijn minst vragen
en twijfels op met betrekking tot een eerlijk procesgang. Wat is je mening?

Ik zie dat niet zo. In de praktijk wordt niet ieder mogelijk bewijsmiddel altijd bij
een strafzaak betrokken. Het dossier wordt aangeleverd door de aanklager (die er
overigens voor het slachtoffer staat). Dat dossier wordt eventueel aangevuld met
(tegen)bewijs dat door de verdediging wordt aangedragen en/of aanvullend
onderzoek dat men noodzakelijk acht. Uit dit dossier blijkt echter niet dat één der
partijen dat nodig vond. In dit geval zal dat zo zijn geweest omdat men geen reden
had eraan te twijfelen dát Marquez op enig moment inderdaad het geweer van
Huisman had gepakt, zoals door de soldaten was verklaard. Het dossier biedt ook
ruimte voor dat standpunt (zie analyse). Kortom, het onderzoek naar de geweren
werd in deze zaak kennelijk niet noodzakelijk geacht. 

Voor zover relevant spitste de strafzaak zich toe op de vraag of er wel of niet sprake
was van een noodweersituatie. De vraag dus, wát Marquez dan met dat geweer
had willen doen. De aanklager vond het noodweerverhaal niet aannemelijk en heeft
de zaak op zitting gebracht; als dat anders was geweest had de aanklager de zaak
trouwens geseponeerd. Op grond van het dossier werd vervolgens door de
krijgsraad bewezenverklaard dat Van Roseel het opzet had om Marquez ernstig te
verwonden, terwijl dit tot de dood van die Marquez had geleid. De krijgsraad achtte
het verder “geenszins bewezen” dat Marquez Huisman met het geweer had willen
aanvallen (r.o. 6). Het beroep van de verdediging op noodweer werd ook verworpen. 

Uit het vonnis blijkt mij niet dat de krijgsraad zich onvoldoende geïnformeerd achtte
om tot zijn veroordeling te komen. Anders gezegd de krijgsraad heeft enig onderzoek
aan de geweren in dit dossier kennelijk niet gemist. 
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Er zou sprake geweest kunnen zijn van het afleggen van valse verklaringen,
zowel door de dader als door de getuige indien gebleken was dat Marquez geen
geweer vastgehouden had. De krijgsraad heeft dan willens en wetens deze
rechtsgang toegelaten. Was er in deze sprake van een schijnproces?

Ik ben het ook daarmee oneens. Ten eerste houdt een “schijnproces” in dat de
uitkomst van de rechtszaak reeds bij voorbaat vaststaat. Voor dat standpunt biedt
het dossier geen steun. Ten tweede loop je in het strafrecht in wezen altijd wel het
risico dat er valse verklaringen worden afgelegd (net als in iedere rechtszaak).
Dat weet ook de strafrechter. Maar de strafrechter zal er niet bij voorbaat vanuit
gaan dat de verklaringen in het dossier vals zijn, tenzij natuurlijk, het dossier daar
aanwijzingen voor biedt. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de mate waarin
die verklaringen steun vinden in de rest van het dossier. In dit geval was dat zo.
Zodoende mocht de krijgsraad op grond van het dossier van de verklaringen van de
soldaten uitgaan.  

Tot slot

Wie weet wat er uiteindelijk op grond van onderzoek aan het geweer naar voren zou
zijn gekomen. Feit is dat de strafrechter als taak heeft om de strafzaak te beoordelen,
en hij moet dat doen op grond van het dossier dat hem voorligt.  Het zal in de praktijk
vaak genoeg voorkomen dat anderen dan de direct betrokkenen/instanties, niet in de
laatste plaats het slachtoffer zelf of diens nabestaanden, na afloop van de strafzaak
vinden dat er eigenlijk meer had moeten worden onderzocht. Dit verschil van mening
hoeft echter nog niet te betekenen dat de strafzaak als zodanig ondeugdelijk is gevoerd.
De relevante vraag is enerzijds of de aanklager kon menen dat het onderzoek voldoende
was om de zaak op zitting te brengen, en anderzijds of de krijgsraad vervolgens op
grond van het dossier tot zijn beslissing kon komen.  Het antwoord daarop is ja. 

Ik hoop dat dit jouw vragen voldoende beantwoordt.   

Groet en fijn weekend! 
Brechtje.

Brechtje Vossenberg
Advocaat  | T 020-3446200  | F 020-3446201 
Keizersgracht 560-562  | 1017 EM Amsterdam
www.prakkendoliveira.nl  | @prakkenoliveira
Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers Coöperatief U.A. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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