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M
ijnheer Bennet, een
Surinaamse onderwij-
zer, gaf er Neder-
lands, Engels, Aard-
rijkskunde en Ge-

schiedenis. Camille had moeite
met de Nederlandse taal. Zijn
moeder, Rachel Coran, was van
Martinique en sprak nauwelijks
Papiamentu. Zijn Curaçaose va-
der, Camillo Scorea, sprak een
aardig mondje diverse talen:

Nederlands, Engels, Spaans en
Frans. Hij was kapitein en eige-
naar van de grote bark ‘Camilio’,
die in het Caribisch gebied voer
naar Venezuela, Colombia en
zelfs tot aan Martinique. Vader
Camillo was meestal op zee en
zijn ongehuwde vrouw Rachel
zwoegde van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat in de wasserij
van de Chinees Chan. De ouders
hadden vier kinderen: een doch-

ter en drie zoons. Camille was de
oudste zoon.

Camille naderde de kant en
zag de contouren van een deftige
man in wit pak met op zijn hoofd
een frivole Panamahoed. ,,Wie is
die vreemde vogel?”, dacht hij.
,,Het lijkt wel m’n vader.....” Hij
tuurde in de verte en schrok zich
een ongeluk toen hij zag dat het
Papai inderdaad was. Die was on-
verwacht thuis gekomen en had

de klachten van moeder Rachel
over Camille aangehoord en was
nu op zoek naar hem. ,,Ta kiko
bo ta hasi aki. Wat doe je hier!”

Camille was weliswaar stout,
maar hij was eerlijk en gaf toe dat
hij had gespijbeld. Voor de zo-
veelste keer. Pai maakte korte
metten en nam zoon Camille di-
rekt mee naar huis om wat kle-
ren in te pakken voor het inter-
naat voor jongens op Scherpen-
heuvel, waar zijn zoon wat
discipline bijgebracht kon wor-
den. 

De volgende morgen, heel
vroeg al, liep Camille braaf met
zijn koffertje aan de hand met
zijn vader mee om met de bus
naar Scherpenheuvel te gaan.
Het grote spierwitte gebouw op
een heuvel, het internaat Scher-
penheuvel, staat aan de oostelijke
zijde van het eiland. Het gebouw
heeft een mooi aangezicht met
veel groen eromheen. Een heer-
lijke bries van de Noordoost-pas-
saat zorgt voor constante koelte,
zelfs in de hete maanden. 

Camillo Scorea maakte kennis
met overste frater Radulphus,
een erudiete man die de impuls
had gegeven voor het modernise-
ren van het katholiek onderwijs.
De frater regeerde het internaat,
maar hij gaf ook leiding aan di-
verse jongensscholen op het ei-
land. Camillo legde uit dat zoon
Camille niet zo’n erg brave jon-
gen was en dat hij een hekel had
aan school. Van de andere kant
was hij heel intelligent en de jon-
gen had het al gebracht tot aan de

vierde klas van de St.Vincentius-
school. 

In overleg met voogd frater
Gustavus werd Camille aangeno-
men. Hij moest huilen toen hij
hoorde dat hij voor de komende
jaren in het internaat moest blij-
ven. En gelijk had hij, want het
was geen pretje om tussen
vreemde fraters en onbekende
vriendjes de dagen te moeten slij-
ten onder het strenge regime van
het internaat Scherpenheuvel,
waar al in de vroege ochtend om
zes uur een frater met veel lawaai
de grote slaapzaal binnenstorm-
de om de slaperige jongens uit
bed te trommelen. De jongens
sliepen in lange rijen in een gro-
te slaapzaal op harde houten bed-
den, zonder matras, slechts met
een hoofdkussen en een dunne
deken. 

Dan volgde het dagelijks geza-
menlijk tandenpoetsen rond een
groot bassin, waaruit diverse wa-
terkranen liepen en op blote voe-
ten snelden de jongens naar de
kapel voor het gebed gedurende
de dagelijkse ochtendmis. Het
ontbijt daarna stelde niet veel
voor. Een paar boterhammen
zonder beleg, soms met honing
en een banaan of appel. 

Na het ontbijt stelden de jon-
gens zich op de grote koer van
het internaat per klas in de rij op.
Camille mocht naar zijn onder-
wijzer, frater Bernardus om te
luisteren wat de frater te vertellen
had. Na een paar weken vond hij
het best leuk met al de nieuwe
vriendjes die hij gemaakt had en

hij deed zijn best ervoor te zor-
gen dat hij ook mooie cijfers
haalde, want met goede cijfers op
het rapport, mocht je met de
feestdagen een keer per jaar naar
huis.

Zijn moeder kwam hem elke
zondag opzoeken en meestal
kreeg hij dan wat lekkers toege-
stopt. 

Het eten in het internaat was
niet zo geweldig. Tussen de mid-
dag een warme maaltijd bestaan-
de uit funchi (een spijs bereid uit
maïs) met bonen, of funchi met
Spam uit blik. ‘s Middags oud
brood gesopt in melk en opge-
bakken en zonder beleg.

Camille weet nog dat hij en z’n
vriendjes vaak dicht bij de keu-
ken gingen zitten wanneer het
eten voor de fraters werd klaarge-
maakt, voor de geur, om later bij
hun lege boterham te kunnen
fantaseren wat hij en z’n vriend-
jes allemaal voor lekkers aten,
‘pan ku fantasia’ (brood met fan-
tasie). 

In de recreatiezaal mochten ze
‘s middags biljarten, dammen,
schaken en andere bordspelletjes
spelen. De jongens haalden
boekjes met stichtelijke lectuur
uit de biblitoheek en stripverha-
len van Kuifje en Tom Poes. Om
zeven uur ’s avonds ging het licht
uit en moesten ze naar bed. Een
surveillerende frater liep dan
rond om de jongens in het gareel
te houden, terwijl de andere fra-
ters buiten op de lange overdekte
gang zaten aan de achterzijde
van het gebouw, waar zij sigaren

en pijp rookten in de frisse bui-
tenlucht. De jongens konden de
tabaksgeur ruiken en het geklets
van de fraters met elkaar in hun
Brabants accent horen.

Op de geasfalteerde speel-
plaats van Scherpenheuvel werd
‘s middags ook flink gevoetbald.
Camille was er handig in en
trainde met de grotere jongens
op het lager gelegen zandveld.
Frater Bernardus zat op het bor-
des om een oogje in het zeil te
houden bij het voetballen, want
soms ging het er nogal ruw aan
toe. ,,Camille kom hier”, hoorde
je dan de strenge stem van de fra-
ter. 

Hij had eens gevochten met
een kameraad die hem tegen de
schenen had geschopt en moest
zich direkt melden bij de frater
en voor straf op de scherpe steen-
tjes knielen.

Camille kwam later uit in het
eerste voetbalteam van S.V.
Scherpenheuvel, maar dat heeft
niet lang geduurd. ,,Niets voor
mij, want ik word altijd driftig als
ik word geschopt.”

Een jaar later kwam Camille
bij frater Bernardus terecht, de
muziekleraar en dirigent van de
St.Vincentius-harmonie. Alle in-
strumenten werden klaargelegd
in de recreatiezaal. De frater
vroeg wie kon ‘blazen’ en wel
twintig jongens staken de hand
op, waaronder ook Camille. De
frater gaf hem toen een tuba,
maar Camille had liever een an-
der instrument en vroeg of hij
iets anders, bijvoorbeeld een ba-
riton mocht kiezen. Waarop de
frater hem er meteen uit gooide
en mocht hij dat jaar niet meer
meedoen voor straf. 

Het jaar daarop stak Camille
weer zijn hand op en hij werd
weer uitgekozen voor een blaas-
instrument, maar tot z’n pech
kreeg hij wederom de tuba. Hij
besloot wijselijk het dit keer toch
maar te accepteren en er niets
over te zeggen. 

Bij de jaarlijkse aubade op Ko-
ninginnedag in het Fort Amster-
dam, liep Camille mee in de har-
monie. Ze marcheerden vanuit
Mundo Nobo naar het fort, een
afstand van zes kilometer, onder
het geklap van de toeschouwers
langs de weg. Ook heeft Camille
gespeeld bij de St. Vincentius-
harmonie tijdens soirees in de ki-
osk op het Brionplein en ook bij
voetbalwedstrijden in het Rifsta-
dion.

Toen hij met goede cijfers was
geslaagd voor zijn lagere school,
moest Camille kiezen voor een
beroep. De mogelijkheden waren
in de timmerwinkel, schoenma-
kerij, schilderswinkel, kleerma-
kerij, smederij, stoffeerderij,
drukkerij en de autogarage. Ca-

mille wilde het liefst automon-
teur worden, maar er was geen
plaats meer en als alternatief
koos hij voor de drukkerij bij fra-
ter Auxentius. Als handzetter en
later machinezetter werd hij ten-
slotte een echte vakman en een
bekwaam zetter. Tussendoor
werkte hij ook in de stoffeerderij
en leerde stoelen repareren en
rietvlechten.

Bij de drukkerij van Scherpen-
heuvel werd onder meer het blad
‘Hou en Trouw’ uitgegeven door
de fraters en Camille leerde daar
de ‘lay-out’ te doen. Hij mocht sa-
men met een aantal collega’s
gaan werken in de grote drukke-
rij van de ‘Curaçaosche Courant’.
De fraters brachten de jongens ’s
morgens vroeg in een vrachtwa-
gen (de truck) naar de drukkerij
in de stad en haalden ze ‘s mid-
dags laat weer op. Ze verdienden
geen cent. ,,Jullie zijn in de leer”,
hield de frater hen voor. Toch
was Camille niet ontevreden en
hij herhaalt steeds dat hij veel
heeft geleerd van de fraters en
dat hij hen heel erg dankbaar is
voor wat hij in z’n leven heeft be-
reikt. 

Er was een hechte band tussen
de jongens van Scherpenheuvel.
Ze kwamen uit diverse plaatsen
van het eiland, maar ook uit Aru-
ba en Bonaire. De jongens wer-
den vrienden voor het leven en
genoten van de uitstapjes samen
met de fraters. Een hoogtepunt
was een reisje met de St.Vincen-
tius-harmonie naar Bonaire op
een oorlogsschip van de marine.
Ze traden in Kralendijk op. ,,Het
was leuk, maar ik werd zeeziek
en heb staan kotsen in de zee.
Gelukkig werd ik geen zeeman
zoals mijn vader.”

Andere uitstapjes met de fra-
ters waren naar de baaien van
Sint Michiel (hun favoriet), Daai-
booi en talloze andere om er te
zwemmen. Als Camille weer
eens te ver weg zwom, gilde de
frater vanaf de kant met luide
stem: ,,Camille kom terug, niet
zo ver.” 

Fraters zwommen niet en ga-
ven ook geen zwemles. De jon-
gens moesten zich maar zelf zien
te bedruipen. Camille vertelt dat
tijdens zijn ‘spijbeljaren op
school’ bij het zwemmen in zee
veel jongens zijn verdronken in
de haven, meegetrokken door de
sterke stroom. 

Scherpenheuvel is nu erg stil.
Het internaat werd definitief ge-
sloten in 1974. Het gebouw staat
er nog en wordt onderhouden
door de Stichting Sint Thomas-
college. Van het R.K. Centraal
Schoolbestuur was het hoofd-
kwartier er gevestigd, maar dat is
nu ook dicht. Er is nog een pr-
kantoor in gevestigd en het ‘Prins

Bernhard Cultuurfonds’. De
mooie kapel schittert nog in de
herinnering aan de fraters en de
jongens van het internaat. De
grote binnenplaats, waar joelen-
de en luidruchtige jongens speel-
den, is nu een parkeerplaats voor
het personeel en de bezoekers.

De laatste fraters zijn vertrokken
naar Tilburg. 

Camille koestert zijn herinne-
ringen en in zijn hart is hij nog
steeds een ‘Mucha di Skèrpènè’.

Uit het boek: ‘De gezegende erfenis’, 

Ton de Jong en Norbert Hendrikse (2007)

Camille Coran: Mucha di Skèrpènè
Camille Coran zwom rustig
naar de kant in de diepe baai
Batipaña in het Schottegat. 
Hij had tot aan de haven
gezwommen om naar de
schepen te kijken, die
afgemeerd lagen aan de werf
van Otrobanda. De zon stond
al hoog en het tienjarige
jochie had honger. Hij genoot
van zijn vrijheid, had lekker
gespijbeld want hij had een
hekel aan school. Hij zat op
de Sint Vicentiusschool, de
‘skol di pòrnada’, waar gratis
onderwijs werd gegeven aan
arme jongens.

Tekst Norbert Hendrikse
Foto’s Solange Hendrikse

Camille Coran is nu 77 jaar.
Toen hij 19 jaar oud was, ver-
trok hij uit het internaat Scher-
penheuvel om zijn oude moe-
der te helpen. Hij werkte bij de
Paulusdrukkerij aan de Consci-
ëntiesteeg in Otrobanda, waar
de krant Amigoe di Curaçao
werd gedrukt. Later trad hij in
dienst bij de ‘Curaçaosche
Courant’, waar hij nog steeds
werkt. 

Wanneer Pim Elisabeth,
eigenaar-directeur van de
‘Curaçaosche Courant’, ‘s
avonds om half acht de tent
afsluit, zit Camille als enige
nog achter zijn computer te
werken. ,,Hij mag blijven wer-
ken zolang als hij wil”, zegt
Elisabeth. Hij is een uitstekend
opmaker en een gezellige

collega voor de jongere werk-
nemers.  Datzelfde geldt ook
voor zijn muziek. Camille
treedt nog steeds geregeld op
met diverse
muziekgroepen:,,Ik heb nog
adem genoeg en ik heb veel
musicerende vrienden.” Camil-
le is getrouwd en heeft officieel
vier kinderen. Maar in totaal
heeft hij 18 kinderen en negen-
tien kleinkinderen. Hij legt uit
dat hij eerst erg verlegen was:
,,Op Scherpenheuvel waren er
al die jaren geen meisjes en
geen vrouwen. Toen ik daar
wegging was ik heel erg verle-
gen en niet aan de meisjes
gewend. Maar bij het muziek-
spelen op feestjes ontmoette
ik talloze leuke vriendinnen en
ja, zo komen de kinderen…” 

Het imposante gebouw van Scherpenheuvel waar voorheen het klooster was van de fraters en een internaat voor jongens. Het gebouw is thans praktisch geheel verla-
ten.

Camille Coran bij de Curaçaosche
Courant, waar hij nog steeds
werkt. 

Camille Coran

De fraters van Tilburg verbleven in het klooster van Scherpenheuvel.

De Sint Vincentiusschool stond vlakbij het St. Thomascollege aan de
Roodeweg. Het gebouw is afgebroken voor de bouw van de polikliniek
van het St. Elisabeth Hospitaal. FOTO ARCHIEF FRATERS VAN TILBURG

De jongens van Scherpenheuvel voetbalden op het terrein van de fra-
ters. Ze trainden fanatiek en sommigen schopten het tot de hoogste
klasse van de Curaçaose Voetbalbond. 

FOTO ARCHIEF FRATERS VAN TILBURG


