Ook deze verhalen
historische fragmenten die ons een ander beeld geven van
slavernij op Curaçao en van een Afro-Curaçaose identiteit dan
de algemeen aanvaarde1
De mens is bij uitstek een verhalend wezen. Ons hele leven en al onze interacties
bestaan uit fragmenten van ervaringen, hoe wij die interpreteren en ze ons eigen
maken, maar ook hoe we dit dan aan anderen communiceren. Bij het schrijven, lezen en
vertellen over het verleden zijn wij bezig op een speciaal manier om te gaan met ons
verhalend zijn: wij proberen het heden te begrijpen door te grijpen naar iets dat het
karakter heeft van al te zijn gebeurd. Maar alles waar wij verhalen over vertellen leeft
nog. In het verhaal zelf, in de passie en behoeften van de verteller om het in leven te
houden, maar het leeft soms ook op andere manieren in ons lichaam. In een recente
uitgave van Kristòf schrijft psychologe Maggie Eybrechts over het effect van historische
trauma op verschillende generaties van nakomelingen van degenen die het trauma
hebben meegemaakt. Het is een belangrijk aspect van de geschiedenis die vroeger niet
werd belicht. Het trauma en haar landurigheid worden nu beide belangrijk in de
geschiedschrijving. Maar daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de wijsheid
van het lichaam. Al deze eeuwen hebben slachtoffers en daders ook andere verhalen
verteld.

Verhalen zijn dus nooit onschuldig, al zijn ze misschien soms zo bedoeld. Ze hebben
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altijd gevolgen voor het identiteit en het leven van degenen die het horen en vertellen.
Daarom wil ik vandaag een paar fragmenten van verhalen gebruiken om te wijzen dat er
andere richtingen en andere verhalen mogelijk zijn in de Curaçaose geschiedenis en als
onderdeel daarvan het Afro-Curaçaose geschiedenis en het geschiedenis van de
slavernij.

Fragment 1: Geschiedenis met een regionaal en internationaal perspectief.
1797 Josef, La Guaira:
De mulat jongen Josef is een slaaf van de blanke Curaçaoenaar Francisco Diego
Hernández die in La Guaira, Venezuela, woont in 1797, twee jaar na de opstand onder
leiding van Tula. Josef is direkt van Curaçao gekomen. Blijkbaar vindt Diego Hernández
het leuk of belangrijk om Josef naar zijn vrienden en buren te sturen om revolutionaire
liederen te zingen. Deze werden bij de detentie van Josef door de militaire politie
getranscribeerd als volgt: “Sansculote republicain amie de la Liberté/ Vive la République
Français, la liberté et Egalité Française,” “Aller sitoyen français formé vos bataillon/ A
vos cannon marché (…) marché,” “Comba mourir pour sa Patri France.” Volgens Josef
kennen Marcos en Domingo, twee andere slaven van Francisco Diego Hernández ook
deze liederen en zingen die ook in opdracht van hun shon voor mensen in La Guaira2
(Soriano, 2012:151-152).

Fragment 2: Diaspora studies.
Wela Markita Canga en Fiskaal Teylingen: vertegenwoordigers van twee
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rechtssystemen in de 18e eeuw.
Fiskaal Pieter Theodorius van Teylingen die in 1795 de zaak spant tegen Tula en de
andere leiders van de grote opstand is in 1788 bezig met een andere zaak, een ander
soort verhaal. Het gaat om een zaak tegen Nicolaas Claasje, Anna Pompie, Tina
Gradies, Wela Markita Canga, Juanna Boso, Anna Timpie, Dominga Boso en Bentura3.
Anna Pompie en Bentura zijn tot slaaf gemaakten terwijl de anderen allen vrije
Afrikanen waren. Ze waren allemaal beschuldigd van het maken en toedienen van
vergif. Het is even terzijde, interessant dat in deze zaak zoals ook in 1795, Teylingen
het belangrijk vindt om te zeggen dat de verdachten leugenaars waren. Alsof hij
continue bezig was met een verschil te maken tussen de goede en slechte Afrikanen en
dus ook tussen subjecten en dingen. De vonnissen in beide gevallen getuigen ook van
het erkennen van de subjectiviteit van de tot slaaf gemaakten. Dus: civiele recht maakte
van de Afrikaan een slaaf en daarmee ook een ding, een bezit terwijl hij strafrechtelijk
toch wel een mens was. Maar dan is het verschil tussen leugenaars en niet-leugenaars
van belang. Strafrechtelijk liegende niet-objecten zijn gevaarlijk voor de gevestigde
orde.

Het maken en toedienen van vergif, gezien door Teylingen als hoogst crimineel gedrag,
kon niet worden bewezen. Wel werden de gedetineerden schuldig gevonden aan
bedrog en verleiding die zich uitte in dansen en liegen over gewaande toverij of
geheime konsten.

tot het uytvoeren van welke bedriegeryen zeekere danshuyzen
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en dans partyen gehouden zijn geworden, alwaar met
singuliere gewaaden als ook bellen, trommen en instrumenten
gedanst en gespeeld wierd, mitsgaders beesten geslagt, het
bloed gestort en met mais gekookt, om aan omstanders uyt te
deelen en andere diergelyke vreemde dingen meer...

Misschien een 18e eeuwse voorloper van onze huidige montamentu, geheel met
esoterisme, uniformen, muziekinstrumenten, magie, ritueel voedsel. Enkele belangrijke
indicaties daarbij zijn:
● Kanga, de naam van een van de verdachten, is een congolees woord voor
“binden”. Natuurgeesten worden ritueel gebonden om hun hulp te krijgen. Kita is
een bepaald soort geest, een watergeest. Kita en Kanga zijn ook twee typen
geesten die vandaag nog voorkomen en het Haitiaans vodun. Kanga komt soms
ook
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Télémaque Canga di ook in de tweede helft van de 18e eeuw bezig was met
gifbeproeving net als zijn naamgenoot of collega op Curaçao (Vanhee 2002:252).

● Al werd de beschuldiging van het gebruik van vergif niet bewezen: het was een
belangrijk genoeg reden om de zaak aan te spannen. Het gebruik van vergif
wordt als hoogst crimineel gezien door de vertegenwoordiger van de officiële
justitie terwijl dit waarschijnlijk het tegengestelde was voor Wela Markita Kanga
en de andere verdachten. In die zelfde periode was de dikisa nkasa de

beproeving door vergif (Simbandumwe, 1992:171) een belangrijk justitieel proces
in de kongolese diaspora. In Haiti heetten de groepen die dit toepasten eind 18e
eeuw bijvoorbeeld makendals. Het werd alleen toegepast om sociale ontwrichting
tegen te gaan door verdachte misdaders te beproeven. De beproeving was voor
ndoki, mensen die werden verdacht van kwaadzinnig gebruik van de magie. Hun
dood betekende dat zij ndoki waren, als zij er levend vanaf kwamen waren zij
onschuldig (Vanhee 2002:250–254)

Fragment 3: Afrikaanse geschiedenis die op Curaçao verder wordt uitgewerkt.
Borosi en Japans
Plakaten uit de veertiger jaren van de 18e eeuw vermelden het bestaan van groepen die
elkaar met stokken te lijf gingen. Groepen Afrikanen zouden zich continue met stokken
aanvallen. zij waren zogenaamd verdeeld in twee grote groepen, de Borosi en de
Japans. Ze gingen zo te keer dat er in 1741 een verbod op deze ontmoetingen werd
gepubliceerd. De vrije Afrikanen mochten toen niet meer in groepen van meer dan zes
op straat. Vier jaar later werden wandelstokken ook verboden. Deze werden als wapens
gezien door de wetgever (Cohen en Greene, 1974: 67).

Het kongolees koninkrijk kende van 1665 tot 1709 een burgeroorlog, waarbij het
grotendeels ging om een successiestrijd tussen de kimpanzu en de kinlaza
afstammingsgroepen. Dit 44-jarig oorlog moest natuurlijk concrete effecten hebben
gehad op de psyche en omgangscultuur van de vele mensen van Centraal Afrika die op
ons eiland achter bleven in de transatlantische slavenhandel. Dit is oppervlakkig

bekeken terug te zien in de groepsnaam “japans”, wat waarschijnlijk echter “diaNpanzu”
was. “Dia” betekent eten in het congolees. Maar “dia” werd ook metaforisch gebruikt in
mistieke kringen, waar het de betekenis had van iemand doden, of metafisisch
aanvallen (Bockie, 1993:48). Npanzu is terug te vinden in Brazilië in de Candomblé
religie. Daar is hij een minkisi, een god van congolese afkomst. In het pantheon van de
minkisi bestaat hij in de subdivisie van de goden die in het modder leven. DiaNpanzu
zou dan betekenen of dat dit volgelingen zijn van Npanzu die dan hun god belichamen
(zoals christenen dit trouwens doen met de Eucharistie: door het eten van het lichaam
van Christus) of anders dat zij de god van de tegenstanders op mistieke wijze
aanvallen.

De metafisische aanval heeft ook bepaalde ondersteuning in het Afro-Curaçaos cultuur.
In de 21ste eeuw spreken informanten nog over de beste beoefenaars van het
stokkenspel als pastó di palu of stokkenpriester. Verre van een leuke of puur
symbolische benaming heeft dit waarschijnlijk te maken met een congolees stokken
gevechtscultuur waar de meest ervaren vechters spiritueel werden ingewijd voor hun
meest diepgaande training. Volgens Desch-Obi: “Full mastery of the engolo was limited
to those who were initiated into the art as a sacred vocation” (Desch-Obi 2008:41). De
engolo was de vechttraditie, met stokken en drummuziek, maar ook zonder stokken. De
inwijding heette okukwatelela.

Er zijn ook andere kleine maar opvallende relaties met Braziliaanse candomblé-religie,
zoals bijvoorbeeld Caculu (een van de tweelingsgoden), die bij ons als Kakulo voorkomt
in de overlevering, o.a. in de Zíkinzá collectie in een verder niet ontcijferd Guene-lied.

Ook ons Luango- of Guene-woord Tatalandia, die voorkomt in een door René Rosalia
opgenomen lied van de kokomakaku is een god in het Candomblé-pantheon. Takulandá
of Takalandá is daar ook een moddergod, een god van de vruchtbaarheid van de
bodem. Hadden Tatalandia en DiaNpanzu misschien te maken met
vruchtbaarheidsrituelen die verkeerd werden geïnterpreteerd door het koloniaal gezag
die alleen maar stokken, bendes en luide wartaal zagen en hoorden?

Fragment 4: Historie, ras en lichaam.
Tweelippige geluiden
Koorleider en zangdocent Rignald Yankey heeft mij in een interview vertelt dat hij bij
enkele afro-curaçaose koorzangers heeft gemerkt dat zij tweelippige geluiden niet fors
genoeg articuleren omdat ze hyper bewust zijn van hun lippen. Volgens een sociaal
somatisch normbeeld zijn afroïde lippen te dik. Volgens Egbert Alejandro Martina is het
ook belangrijk om te kijken naar hoe genot en performance ook rasbewustzijn en
rasisme kunnen promoveren. Soortgelijke verhalen die te maken hebben met hoe dicht
je bent bij het somatisch normbeeld die wij op Curaçao hebben kunnen ook worden
gemerkt bij andere etnische groepen. De relatie tot sociale macht of onmacht is dan
anders.

Fragment 5: Gender en internationale confrontatie met de wet.
Ana Maria Motete
In 1729 vluchtte de tot slaaf gemaakte Juana Isabel Curazao naar Coro op de
Noordkust van Venezuela. Ze kocht een stukje grond en begon onder ander
cacaobomen te planten. Dit groeide eventueel uit tot een grote plantage van 1000

cacaobomen waarvan de bonen via de netwerk van Afrikanen, Joden, Nederlanders,
Creolen en waarschijnlijk ook Spanjaarden hun weg vonden naar Europa om te worden
verwerkt tot chocolade in verschillende vormen. Maar landgoed was heel belangrijk voor
de productie van verschillende gewassen en vlees. De nicht van Juana Isabel Curazao,
Ana Maria Motete moest de eigendom van de plantage die zij van haar tante erfde
enkele decennia voor verschillende rechters verdedigen tegen usurpatie door
grootgrondbezitters en de overheid zelf.

Een ander optiek
De verhalen van de Afrikanen in de Curaçaose geschiedenis zijn zeker te vinden in
onze geschreven archieven, maar bijna nooit door hun zelf geschreven en meestal
zonder een context waarin hun regionale en mondiale beleveniswereld en discours kan
worden gezien. Doordat de Afrikaan niet de archiefvormer was van zijn eigen verhalen
is het soms belangrijk om kritisch om te gaan met de bronnen. Dit is natuurlijk een
basisprincipe bij historisch onderzoek, maar het geldt des te meer voor de gedekte
geschiedenis van historisch onderdrukte groepen. Het is bijvoorbeeld nog frappant te
zien hoe zeer succesvolle zwarte en blanke vrouwen in onze geschiedenis onzichtbaar
blijven in door mannen geschreven geschiedenis.

Om de Afrikaanse invloed op onze geschiedenis te kunnen evalueren en gebruiken in
verhalen die de onzichtbaarheid van de Afrikaan tegengaan is het belangrijk dat wij de
Afrikaanse geschiedenis leren kennen. Gebrek aan kennis op dit gebied geeft ons een
vertekent beeld van de bijdrage van Afrikanen maar ook van het effect van de

slavernijgeschiedenis op ons allen, niet alleen op de nakomelingen van de tot slaaf
gemaakten. Hetzelfde is lange tijd gebeurd in Europa, de VS en Latijns Amerika. Zelfs
degenen die heel specifiek bezig zijn met slavenverzet, Afrikaanse identiteit, en de
belevingswereld van de Afrikaan tijdens de slavernijperiode in de West hebben soms
verhalen die bar incompleet zijn. Zoals Paul Lovejoy zegt: "Because the African
background has been poorly understood, perhaps, scholars have tended to concentrate on the
European influences which shaped the agenda of slave resistance" (Lovejoy 1997).

Toch zijn er veel kritische bijdragen gemaakt de laatste decennia, o.a. in kritische,
interdisciplinaire, feministische en postkoloniale studies. Maar ook in samenwerkingen
tussen Afrikaanse en niet-Afrikaanse historici, antropologen, sociologen en filosofen. Ik
ben overtuigd van het belang van specifieke auteurs voor nieuwe richtlijnen voor onze
geschiedenis zoals Valentin Mudimbe (1988), Michel Rolph-Trouillot (1995) Sylvia
Wynter (2001) en veel anderen. Dat is: naast onze eigen mensen. Trouillot’s kritische
benadering van het bronnenmateriaal (Trouillot, 1995) is wat ook Peter Jordens
voorschrijft (Jordens, 2013) en te vinden is in het werk van Rose Mary Allen. Waar
Lovejoy (1997) het heeft over de perspectief van de Afrikaan contextueel proberen te
begrijpen kan je direct kijken naar de publicaties van Rupert (2012), do Rego & Janga
(2009), Allen (2007), Rosalia (1996), Ansano (2011). Grondig en rigureus
systematiseren van materiaal is hierbiij natuurlijk een van de belangrijkste taken waar
velen al jaren mee bezig zijn. Daarmee beginnen en eindigen de beste en de meest
belangrijke verhalen. Misschien kunnen we de resultaten van dit werk meer
systematisch en aan een groter publiek bieden met een goed gebruik van het rijke
materiaal dat ook al bestaat in de regio, zoals bijv. in Venezuela, Puerto Rico,

Colombia, Dominicaanse Republiek en Cuba, in Afrika (Bijv. Ghana, Nigeria en Angola)
en ook in Europa (Nederland, Spanje, Engeland) die de Afro-Curaçaose geschiedenis
meer tot haar recht kan brengen.
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