oorspronkelijk verschenen in: Algemeen Dagblad (Caribische editie), 15 augustus 1998.

DE GROOTSTE SCHANDVLEK VAN ONS VOLK
Aart G. Broek
In de laatste decennia van de vorige eeuw schreef artikel 178 van het Regeringsreglement aan de
lokale gezaghebbers van Curaçao en onderhorigheden - de huidige Nederlandse Antillen en
Aruba - voor 'de verspreiding van verlichting en beschaving aanhoudend te behartigen'. Het
stond onomstotelijk vast, dat die 'verlichting en beschaving' uit de westerse wereld kwam, meer
in het bijzonder uit Nederland. Decennialang zou die verlichting en beschaving worden bejubeld in gelegenheidsrijmen.
De lange rij Papiamentstalige gelegenheidsgedichten werd, in zoverre nog is na te
gaan, in 1863 schoorvoetend geopend door een vers dat speciaal werd geschreven om de algehele dankbaarheid van het volk voor de afschaffing van de slavernij te benadrukken. Deze
dankbaarheid gold in het bijzonder de Nederlandse koning Willem III en de Sjon Grandi di
Corsaauw, de Gouverneur, die beiden bij de gratie Gods regeerden en hun harten hadden laten
spreken. Dit ‘Kantieka pe santoe fiesta di libertad’ [lied van het heilige feest der vrijheid] spreekt
overigens ook de wens uit, dat de vroegere slavenhouders de voormalige slaven wel weer werk
zullen aanbieden, maar nu tegen betaling. Dit gelegenheidsgedicht werd op een los vel gedrukt
en zal zo verspreid zijn.
Van een ander vers uit 1863 is een handgeschreven afschrift van het oorspronkelijke
manuscript bewaard gebleven in de bibliotheek van de paters Dominicanen. Het zou, volgens
aantekeningen van pater Euwens, geschreven zijn 'door een man die op 1 juli 1863 vrij verklaard werd'. Of het Papiamentstalige gelegenheidsgedicht ook in druk verscheen, kon niet worden vastgesteld. Naast dankbaarheid omtrent het zegevieren van rechtvaardigheid toont de
voormalige slaaf zich - ongetwijfeld onder invloed van de rooms-katholieke leer - uitgesproken
vergevingsgezind naar de plantage- en slavenhouders. Het is natuurlijk niet uitgesloten, dat een
pater het rijm in naam van de voormalige slaaf schreef.

Agustín Bethencourt
Na 1863 lijkt zich lange tijd geen gelegenheid te hebben voorgedaan, die bezongen kon c.q.
mocht worden in het Papiamentu. J.B. Prince, C.M. Nuboer en Joseph Sickman Corsen zouden

pas vijfentwintig jaar later die dankbaarheid van het volk voor de emancipatie opnieuw onderstrepen. Ter gelegenheid van het feit dat een kwart eeuw daarvoor een eind kwam aan de slavernij, werd in 1888 door A. Bethencourt e hijos de gelegenheidspublicatie Fiesta Willem III Curaçao - Hulde uit Dankbaarheid uitgegeven. De feestelijkheden stonden geheel in het teken van
een eindeloze dankbaarheid van het establishment en de elite aan de Nederlandse vorst, 'die [...]
zovele duizenden rampzalige wezens, die onder het harde slavenjuk zuchtten, aan de maatschappij teruggegeven, in de menschelijke waardigheid hersteld heeft!' Zo sprak Carsten D.
Meijer, een van de velen die aan het woord komt in het betreffende herdenkingsgeschrift.
De rooms-katholieke missie is echter nog niet prominent aanwezig in deze herdenkingsuitgave, terwijl zij later monseigneur Niewindt zou presenteren als de grote bevrijder van
de slavernij. Haar afwezigheid is mede toe te schrijven aan de voortdurende spanningen tussen
de missie en anti-katholieke 'opinion makers' zoals de genoemde Meijer, die in het voorafgaande decennium met de publicatie van de krant Civilisadó de missie al tegen zich in het harnas had
gejaagd.
Corsen kwam wel aan het woord. Hij was van katholieken huize maar huwde een protestantse vrouw en vond vele van zijn vrienden onder de protestanten en de joden op het eiland. Zijn bijdrage - en die van Nuboer en Prince - is een hommage aan de veronderstelde
goedheid van de Oranjevorst in de vorm van een gelegenheidsgedicht, en is in de context van
de feestelijkheden een allesbehalve authentiek geluid te noemen. De drie gelegenheidsgedichten
van de heren zijn echter wèl in het Papiamentu geschreven. Dit is in minstens twee opzichten
opmerkelijk. Gelegenheidspoëzie verscheen toen nog vrijwel niet in het Papiamentu en, voor
wat betreft Corsen, hij had tot op dat moment nog uitsluitend in het Spaans gepubliceerd. Het
overgrote deel van de bijdragen aan het gedenkboekje is ook in het Spaans, Nederlands en Engels. Door de keuze voor het Papiamentu klinkt nog iets van de stem van de direct betrokkenen
door, de vroegere slaven. De voormalige slaven bleven in de publicatie echter verder buiten de
herdenking. Ook in Corsens gelegenheidsgedicht komen zij niet anderszins in zicht.

Joseph Sickman Corsen

Willem Eligio Kroon

Tot aan de Tweede Wereldoorlog blijft het perspectief van de slaven en hun nakomelingen een
alleszins ondergeschoven plaats behouden. Als de emancipatie van de slavernij al ter sprake
kwam, dan uitsluitend als een geschenk van Nederlandse en/of hemelse zijde [zoals in het lied,
Canto di pueblo, uit 1913]. Verder moest de praktijk van de slavernij en alles wat daarbij behoorde

maar zo spoedig mogelijk vergeten worden. De romanschrijver, dichter en essayist Willem
Kroon verwoordde het in een bijdrage aan de weekkrant La Cruz in 1924 als volgt: 'Als wij allen
vooruit willen komen, zorgt er dan voor, dat wij algemene waardering voor onze nationale
waardigheid en goede, christelijke zeden verdienen. Houdt dan ook niet langer vast aan de
slechte, perverse en schaamtevolle gewoontes van de heidense slaventroep, zonder enige beschaving - de grootste schandvlek van heel ons volk.’

Canto di pueblo, 1913, los vel
Eerst na de Tweede Wereldoorlog vindt er schoorvoetend een verschuiving plaats. Een proces
van herwaardering van de ervaringswereld van de Afro-Antilliaanse mens vis-à-vis die van de
blanke komt tot stand. Hierin wordt de neger in het bijzonder als neger geaccepteerd in die teksten, waarin onomwonden zijn slavenverleden wordt getekend. Het is geen schaamtevol historisch gegeven meer, dat maar zo snel mogelijk vergeten moet worden, zoals ten tijde van Kroon
cum suis. Dit verleden wordt de eigen groep voorgelegd zonder schaamte, zoals 'Desesperacion

di un catibu' [Wanhoop van een slaaf] van Enrique Goilo, 'Liberté et egalité' van Elis Juliana,
'Balada di Buchi Fil' [Balade van Buchi Fil] en 'Keho di katibu' [Klacht van de slaaf] van Pierre
Lauffer kenbaar maken. De schande van de slavernij wordt juist de blanke, voormalige
slavenhouders als last voorgehouden. Het leven vóór de slavernij - de Afrikaanse beschavingen
- wordt voornamelijk onder de handen van Guillermo Rosario geïdealiseerd, in het bijzonder in
zijn dichtbundel E rosa di mas bunita (1963).

Pierre A. Lauffer

Oscar van Kampen

Tot symbool van verzet tegen de slavernij dringt Tula zich naar voren, de slaaf die optrad als
een van de leiders van de slavenopstand op Curaçao in augustus 1795. Bij de openstelling van
het clubgebouw van de Jolly Fellow Society in 1952 werd Tula thematisch centraal gesteld: 'Edgar Palm speelde de prélude van Rachmaninoff als introductie tot de voordracht van het werk
van Pierre Lauffer, dat ging over de slaven Tula, Bastian Carpata en Pedro Wacao, waarna een
door Pierre Lauffer getekend portret van Tula door mr. dr. Da Costa Gomez werd onthuld.'
(meldt de Amigoe di Curaçao van 24.XI.1952). De afbeelding van Tula werd daarop door Oscar
van Kampen in het satirische weekblad Lorito Real (van 28 november 1952) geridiculiseerd. De
afbeelding maakt goed duidelijk dat Van Kampen de gunstige aandacht voor Tula en de slavenopstand belachelijk vond: de tekening van de drie opstandelingen suggereert zonder meer de
gedachte met apen te maken te hebben gehad. Daarenboven laat de begeleidende tekst weinig
te twijfelen over omtrent Van Kampens opvatting. Een kleine twintig jaar later, wanneer Pacheco Domacassé de slavenleider Tula tot onderwerp van een groots toneelspektakel neemt, is een
dergelijke reactie vanuit blanke hoek ondenkbaar geworden. In 1952 kon Van Kampens stellingname nog probleemloos verschijnen: het is dan ook zeer aannemelijk dat hij niet de enige
was die er zo over dacht.

In het pionierswerk uit de jaren zeventig werd Domacassé door vele, met name jongere,
Antillianen gesteund. Een vrij grote groep jonge mensen - waaronder Angel Salsbach, Eric La
Croes, René Rosalia, Rhonnie Silié, Stanley Bonofacio, Etzel Provence, Edsel Samson, Laura
Quast en Diana Lebacs - trachtte als schrijver, musicus, speler en/of regisseur de strijd om een
fundamentele positieverbetering van de achtergestelde, zwarte bevolkingsgroep met toneel te
ondersteunen. Hun toneelproducties waren ‘revolutionaire stukken’, dat wil zeggen (in de woorden van een anonieme recensent): “helemaal een onderdeel van de strijd naar bevrijding van al
die onwaardige, ondemocratische en onterende aspecten, die onze samenleving zo verlammen.”
De jonge generatie nam afstand van de traditie van het vertalen en het adapteren van
toneelwerk dat buiten de Caraïben was ontstaan. In principe kon slechts werk uit een eigen Papiamentstalige pen de juiste analyse geven van het eigen verleden, heden en van de beoogde
toekomst. Expliciet worden wantoestanden gehekeld en worden de kolonisator, de lokale, blanke elite en hun 'handlangers' onder de gekleurde bevolking gekritiseerd. Zo geldt dit onder meer
voor het door Etzel Provence en Angel Salsbach geschreven toneel- en muziekspektakel E
lucha final [Het laatste gevecht] (1972). In de woorden van Salsbach: 'Alles speelt zich af om de
klassestrijd in onze gemeenschap. Verschillende scenes uit [E lucha final] accentueren de tegenstellingen die in onze samenleving voorkomen. Deze tegenstellingen zijn voornamelijk geba-

seerd op de diverse contrasten in onze samenleving van zowel vandaag als van vroeger. Zo belichten wij de verhouding tussen de shon en de slaaf, tussen de werkgever/investeerder en de
arbeider, tussen de revolutionairen en de conservatieven, [...]. Het hele stuk is een afzetting tegen het kolonialisme, dat een ontwikkelingsstadium is van het kapitalisme waarvan wij ons zo
snel mogelijk moeten bevrijden.' (Amigoe, 7.IX.1972)

Scène uit het tooneelstuk Tula.
Hoewel de zwarte, onderdrukte bevolkingsgroep in de revolutionaire stukken overwegend als
slachtoffer wordt gezien van machten en machthebbers, overheerst uiteindelijk een sterk geloof
in de mogelijkheid van een menswaardiger toekomst voor deze onderdrukte bevolkingsgroep.
Illustratief in deze zijn de woorden van de slaaf Bazjan Karpata, waarmee het toneelstuk ‘Tula’
eindigt: ‘Tula, mijn broeder, onze opstand is mislukt omdat die wellicht niet voldoende voorbereid was; maar het zaad dat we vandaag hebben gezaaid, zal nooit sterven. Morgen zullen onze
kinderen wijzer zijn dan wij, ze zullen over ons spreken, over ons schrijven en ze zullen ons als
hun voorbeeld nemen in hun strijd voor erkenning, vrijheid en respect!’
De belangstelling voor het werk van Domacassé en de zijnen was groot. Het toneelwerk van de revolutionaire jongeren kon zich verheugen in uitverkochte zalen bij verscheidene
voorstellingen op Curaçao, Bonaire en, in zoverre daar opgevoerd, op Aruba. De kranten besteedden ruim aandacht aan zowel de voorbereidingen als de eerste opvoering en enthousiaste
commentaren vulden vele kolommen, zoals voor Domacassé's Tula. '[Wij] menen, dat het gisteravond in Centro Pro Arte een historisch ogenblik was, toen een volle schouwburgzaal een
staande ovatie bracht aan de medewerkenden van het toneelstuk Tula. Historisch omdat het
nog niet zo lang geleden was, dat het gebruik van de namen Tula en Karpata een glimlach veroorzaakten, een glimlach, waarmee men zo goed mogelijk wilde tonen, dat men niets met die
bandieten te maken wilde hebben. Zo zijn zij ons voorgeschilderd, tientallen jaren lang.' (Amigoe, 2.VI.1971)
Domacassé was niet de enige Papiamentstalige auteur, die zich aanzienlijke inspanningen heeft
getroost om literair werk te creëren, dat in dienst staat van de bevrijding van het volk. In een interview met de Amigoe geeft Guillermo Rosario – van wie onlangs een buste werd onthuld in
de Openbare bibliotheek - zelf aan, waarin hij zich gunstig zou onderscheiden van enkele andere auteurs. 'Ik ben een volksschrijver. Een schrijver voor en uit [het] volk. […] De meeste andere schrijvers op het eiland […] zijn geen volksschrijvers. [...] Boeli van Leeuwen en Tip Marugg
zitten op een totaal andere golflengte, op een geheel ander spoor. Ik heb stellig de indruk, dat zij
zich niet zo interesseren voor datgene wat onder het volk leeft.' (Amigoe, 4.X.1986)

Pacheco Domacasse

Angel Salsbach

Rosario’s belangstelling voor datgene wat onder het volk leeft, kreeg onder meer gestalte in de
roman E rais ku no ke muri [De wortel die niet afsterft], uit 1969. De roman stelt de levensloop
van de historische figuur van Tula centraal. Rosario toont Tula - in de roman Kato geheten –
vanaf zijn dertiende jaar, wanneer hij zijn vader door een groep blanke slavendrijvers ziet vermoorden in zijn geboortedorp in Afrika, tot aan zijn gevangenname en onthoofding na de slavenopstand in 1795. Op verzoek van de Stichting voor Antilliaanse Literatuur en Folklore waarin een aantal vooraanstaande vertegenwoordigers uit de Curaçaose samenleving zitting
hadden - werd de tekst van Rosario met financiële steun van Sticusa door De Bezige Bij uitgegeven. E rais ku no ke muri verscheen in een uitzonderlijk hoge oplage van 3000 exemplaren.
Het boek werd op de 'traditionele' wijze ten doop gehouden en namens de minister werd de
wens uitgeproken, dat het boek 'als een wortel in de huisgezinnen [zou] binnendringen en meer
en meer [zou] uitbotten'. De oplage raakte inderdaad uitverkocht.
De kritiek die het boek onder de loep legde, was minder enthousiast over de nieuwe
boreling. Geheel overeenkomstig de doelstellingen van het tijdschrift Watapana werd aandacht
besteed aan Rosario's roman door twee besprekingen, een van Henry Habibe en een van Pedro
R. Velasquez (in jrg. II, 1970, nr. 7). Velásquez kon slechts tot de conclusie komen dat niets in
staat was 'de essentiële tekortkomingen in de roman' te compenseren. 'Kato blijft een onvolledig personage, veel belangwekkende scenes blijven doods, de psychologische diepgang van de
personages is ontoereikend.' Habibe bleek geen andere mening toegedaan. 'De weinige keren
dat er over de revolutionaire ideeën van Tula gesproken wordt, zijn niet relevant en vallen bovendien in het niet in verhouding tot de vele niet ter zake doende bladzijden. De schrijver somt
historische gegevens op uit een Curaçao's verleden maar we 'proeven' de sfeer uit die tijd niet.
Hij volstaat met het vermelden van jaartallen en schetst bepaalde sociale verhoudingen tussen
blanken en negers, die meestal biologisch zijn. De psychologische analyse van zijn figuren komt
niet voldoende tot haar recht.' Daarentegen bleef het lovenswaardig in de ogen van Habibe, dat
de auteur een poging had gewaagd een sociaal-cultureel 'geëngageerde' roman te schrijven: 'E
rais ku no ke muri kan als roman misschien niet geslaagd zijn, maar het is een verdienste van
zijn auteur, dat hij een antwoord probeert te vinden op de vraag: wie ben ik?'
In de tweede helft van de jaren tachtig zette Carel de Haseth - een nazaat van een oude, blanke
familie op Curaçao - met literaire teksten de aanval in tegen extreme manifestaties van afro-Curaçaos nationalisme, de di-nos-e-ta en nos-mes-por gedachte: in 1985 verscheen de dichtbundel

Poesia venená [Giftige poëzie], 1985, en drie jaar later de novelle Katibu di shon [Slaaf van een
meester].

Carel de Haseth
Met de publicatie van zijn dichtbundel Poesia venená, in het bijzonder met de gedichten uit de gelijknamige afdeling, profileren zich opvattingen, die, zoals de recensent Pablo Walter opmerkte,
'verschillende fanatiekelingen met hun chauvinistisch gedoe hem niet in dank zullen afnemen'
(Amigoe, 11.IV.1986). In de gedichten uit de afdeling 'Poesia venená' weigert De Haseth de verantwoordelijkheid van gebeurtenissen in het verleden - waaronder de slaventijd - als schuldenlast op zijn eigen schouders te nemen. Hij wenst aangesproken te worden op zijn eigen handelen van nu en niet op dat van zijn voorvaderen. Tevens steekt hij de draak met het eilandelijk
nationalisme met een exclusief zwarte signatuur: een nationalisme dat ieder jaar een oogstfeest
viert zonder feitelijk iets te planten en te oogsten; een nationalisme dat een vlag en een volkslied
wenst als symbool voor de eigen identiteit zonder aan substantiëlere zaken te werken (in gedichten als 'ripitishon' [herhaling], 'identidat' [identiteit] en 'futuro' [toekomst]). In andere afdelingen toont De Haseth zich de dichter die zich het eiland niet laat afpakken: ook aan hem en
zijn naasten behoort het eiland toe.

Henry Habibe
De novelle Katibu di shon snijdt een niet minder heikel onderwerp aan dan de 'poesia venená':
het eilandelijke plantageleven ten tijde van de slavernij, een opstand van slaven, het uitspreken
en voltrekken van de doodstraf bij de opstandige slaven door blanke autoriteiten. Zonder
wreedheden en vormen van uitbuiting af te dekken, tracht De Haseth nuancering aan te brengen door de complexiteit van de verhouding blanke shon en zwarte slaaf te tekenen. Dit heeft
hij mede trachten te bewerkstelligen door een wisseling in perspectief aan te brengen: de geschiedenis wordt gezien door de ogen van de meester, shon Welmu, alsmede door die van de

slaaf, Luis. Bij De Haseth geen duidelijke scheiding tussen 'slachtoffers' en 'uitbuiters', maar
heroïek en tragiek dwars door etnische scheidslijnen heen en veelvuldig verenigd in dezelfde
personages. Tegenover de heldhaftige slachtoffers van Rosario (in E rais ku no ke muri) en
Domacassé (in Tula) - die weer ontstonden als reactie op het schromelijk onderschatte lijden in
de slaventijd - plaatste De Haseth fijner geschakeerde mensen, die in een gecompliceerd
netwerk van wederzijdse afhankelijkheid leven. Dit wordt in het bijzonder tastbaar ingevuld
door het feit dat shon Welmu in het geheim aan Luis een mes geeft, opdat hij, vlak voordat hij
gemarteld zal worden, zelf een eind aan zijn leven kan maken.
Bij de menselijke proporties en het taalvermogen van de slaaf werden door Ronnie
Henriquez (= Norbert Hendrikse) kanttekeningen geplaatst: '[Luis], de rebellerende negerslaaf,
doet wat al te heroïsch aan in het eerste gedeelte en [het is] nogal onwaarschijnlijk dat een eenvoudige plantagewerker in staat [was] zijn gedachten te formuleren op de manier die de auteur
presenteert' (Amigoe, 13.VIII.1988). Loftuitingen overheersten echter, in ingezonden brieven
[van Robert Rojer en van Henry Habibe in de Amigoe, 20.VIII.1988, resp. 14.IX.1989] en in het
juryrapport op grond waarvan De Haseth de Cola-Debrotprijs kreeg uitgereikt in 1989.
Het nam meer dan een eeuw voor ‘de grootste schandvlek van heel ons volk’ alom tot een respectabel onderwerp werd beschouwd en 'de verspreiding van verlichting en beschaving’ voorzichtig een menswaardige invulling begon te krijgen.

Deze bijdrage is gebaseerd op informatie die is verwerkt in: Aart G. Broek, De kleur van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao; Ideologie en schrijven in het Papiamentu. Deel 1: gescheidschrijving. Leiden:
KITLV, 2006, en Aart G. Broek, Sidney M. Joubert en Lucille Berry-Haseth (red.), De kleur van
mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao; Ideologie en schrijven in het Papiamentu. Deel 2: anthologie. Leiden:
KITLV, 2006.
Aan de anthologie is ontleend het bijgaande Cancion die libertad, 1863, manuscript in Nationaal
Archief van de Nederlandse Antillen, Willemstad, Curaçao; vertaling: Jules Ph. de Palm en
Marie-Céline Hendrikse.

CANCION DIE LIBERTAD

VRIJHEIDSLIED

Roeman nan gradici koe Noos
Pa ciëlo soe bondad
Foor die toer bofoon noos tien é koos
Noos tien noos Libertad
Awé na bolontad die Rey
Y pa noos die noos nasjoon
Pareuw noos ta dilanti die Ley
Liber die toer sjoon

Vrienden, laten wij samen de Heer danken
Voor zijn goedertieren.
Na alle hoon hebben wij het eindelijk,
Hebben wij onze vrijheid,
Vandaag zijn wij van onze [zwarte] natie
Naar de wil van onze Koning,
Voor de wet gelijk,
Vrij van alle meesters.

Bam pidie Dioos rodiá baauw
Koe santoe debosjoon
Su bindisjoon peés bon trabaauw
Hasi pa noos nasjoon
Noos Tata grandie goestoe y boon
Y maas sabi koe noos
Mandá awé bo bindisjoon
Pa toer boon jieuw die Dioos

Laten wij knielen en God met heilige devotie
Zijn zegen vragen voor het werk
Dat voor onze natie is verricht.
Onze Vader, rechtvaardig en goed
En wijzer dan wij
Zend heden Uw zegen
Voor alle mensen van goede wil.

Oen bida largo y salud
Kontentoe moetjou koos
Pa Rey, La Reyna y su jieuw
Noos toer ta pidie Dioos
Reconocido noos lo ta
Pa doechi libertad
Ma Dioos bo man so lo paga
E obra die bondad
Sjoon nan adioos, na Dioos soe manoe
Lo tien (Noos ta sigoer)
Amoor pa noos y boso nan
Hoestichie koe noos toer
Niengoen koe noos lo ta rabiá
Oen pober poor ta boon
Pa sabi keen ta fortoena
Noos tien noos koerason
Awé no tien kegamiento mas
Ni manoe ariba noos
Noos toer ta jieuw stima die oen kaas
Katiboe die Dioos
Salud Dioos doechi pa trabaauw
Conteentoe koe noos Ley
Y biba seemper Corsouw
Hoelanda y noos Rey
Hoelanda y noos Rey

Een lang en gezond leven
Vol geluk en blijdschap
Voor de Koning, de Koningin en haar kind
Vragen wij allen aan God
Wij zullen erkentelijk zijn
Voor de heerlijke vrijheid
Maar God, alleen Uw handen zullen
Deze weldaad kunnen belonen.
Vaarwel meesters, God zal
(Daar zijn wij zeker van)
Ons en u liefhebben
Gerechtigheid voor ons allen
Niemand zal boos zijn op ons
Een arme kan heel goed
Weten wie gelukkig is
Ook wij hebben een hart.
De tijd van klagen is voorbij
Niemand zal ons ooit meer slaan
Wij vormen samen één gezin
Allen zijn wij slaven Gods
Goede God, schenk ons gezondheid om te
[ werken
Wij zijn blij met onze wet
Lang leve Curaçao
Nederland en onze koning
Nederland en onze koning.

