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Di ki manera 

Ta di ki manera 
nos lo biba den mundu akí 
ku pekador di mundu 
tur ta malmurá nos 
Nos n’ sa di ki manera 
nos lo hasi pa biba n’e mundu akí 
ku pekador di mundu 
nan tur ta kibra nos.  
Ta di ki manera 
Ta di ki manera nos lo biba n’e mundu akí 
Si m’a hasi malu,  
pekador di: m’a hasi malu.  
Si m’a hasi bon,  
tambe pekador di: m’a hasi malu 

(Zíkinzá fragment T0013)

Di ki manera 

Hoe dan? 
Maar hoe dan 
te leven op deze wereld 
als de zondaars van de wereld 
kwaad spreken van ons 
Wij weten niet wat 
te doen om te leven op deze wereld 
als de zondaars van de wereld, 
allemaal, ons kapot maken 
Maar hoe dan 
Hoe dan te leven op deze wereld 
Als ik fouten bega, 
zeggen de zondaars dat ik fout ben 
Als ik goed doe, 
zeggen de zondaars ook dat ik fout ben



Inleiding: 
‘Di ki manera’ (‘Hoe dan?’) is een klassieker uit de zogeheten Zíkinzá-collectie, een  60 jaar 
geleden opgenomen verzameling liederen en anekdotes over het bestaan en de vooruitzichten 
van zwarte inwoners van Curaçao en Bonaire. “Damned if you do, damned if you don't", lijkt de 
zanger te willen zeggen wanneer hij zich beklaagt over de onderdrukking die hij moet 
verdragen. Het doet denken aan de Amerikaanse ‘blues’, voor de zwarte bevolking, tijdens en 
lang na de slaventijd, de enige manier om hun lijden uit te drukken en enigszins te verzachten. 
Door de melancholische toon en inhoud werd de muziek 'blues' genoemd. Men zong over 
alledaagse situaties, over gemoedstoestanden, met nadruk op problemen  van de arme, 1

doorgaans zwarte bevolking in Amerika. Een mooi voorbeeld is ‘That Lucky Old Sun’ uit 1949, 
lang na de afschaffing van de slavernij geschreven maar midden in de tijd van ‘Segregation’, de 
geïnstitutionaliseerde achterstelling van zwarten in het zuiden van de Verenigde Staten: 

“Up in the mornin' 
Out on the job 
Work like the devil for my pay 
But that lucky old sun got nothin' to do 
but roll around heaven all day. 
Fuss with my woman, toil for my kids 
sweat till I'm wrinkled and gray 
while that lucky old sun got nothin' to do 
but roll around heaven all day 
Good Lord above, can’t you know I’m pinin’ 
tears all in my eyes 
Send down that cloud with a silver linin’ 
Lift me to paradise 
Show me that river  
Take me across, and wash all my troubles away 
Like that lucky old sun, give me nothin’ to do 
but roll around heaven all day”  2

Ofschoon de slavernij inmiddels meer dan 150 jaar geleden is afgeschaft en in de Verenigde 
Staten de invoering van de Civil Rights Act van meer dan 50 jaar geleden dateert, is de 
populariteit van en de belangstelling voor liedjes als ‘Di ki manera’ en ‘That lucky old sun’ 
onverminderd groot. De invloed van de eeuwenlange systematische onderdrukking en 
achterstelling van een deel van de bevolking werkt namelijk tot op de dag van vandaag door en 
de gevolgen ervan schreeuwen om aandacht. 

In de in 2013 uitgebrachte bundel De slaaf vliegt weg, met essays over de beeldvorming over 
slavernij in de kunsten, schrijven redacteuren Jules Rijssen en Lucia Nankoe, naar aanleiding 
van de door Elis Juliana gemaakte illustratie voor de kaft van het boek: 

“Orale vertellingen en liedteksten gaven houvast aan de slaven in de Cariben en brachten 
vergetelheid aan degenen die de grote overtocht over... de Atlantische Oceaan hadden 
gemaakt. Wegvliegen uit de dagelijkse werkelijkheid was een noodzaak om te overleven aan de 
andere zijde van de oceaan.”  3

Veel van de liedjes en verhalen die in de Zíkinzácollectie bijeen zijn gebracht, ademen die 
escapistische sfeer, al zijn er onderzoekers die in de liedjes niet alleen escapisme maar ook 
activisme zien.  

De Zíkinzácollectie omvat 20 uur aan geluidsfragmenten samengesteld uit bijna 90 uur aan 
interviews die pater Paul Brenneker en de Curaçaose dichter/schrijver en kunstenaar Elis 
Juliana tussen 1958 en 1961 hebben gehouden met voornamelijk oudere inwoners van 
Curaçao en Bonaire. De oudste geïnterviewde was een 105 jaar oude vrouw, die de afschaffing 
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van de slavernij in 1863 nog bewust kan hebben meegemaakt, en de jongste geïnterviewde een 
meisje van zeven jaar.  

De catalogus van de collectie bevat een opsomming van meer dan 30 verschillende soorten 
slavenliedjes, van klaagzangen en werkliedjes voor bij de uitvoering van verschillende taken tot 
aan oogstliedjes, religieuze gezangen, wiegeliedjes, feestliedjes en liederen voor bij het 
overlijden of de jaarwisseling. 

Mondiaal gezien, was Zíkinzá niet echt een primeur. Curaçao is zelfs één van de laatkomers op 
dit gebied. Rose Mary Allen schrijft in haar proefschrift: 

“In the United States Slave Songs of the United States, by W.F. Allen et al., was already 
published in 1867. It comprised a collection of songs recorded directly from former slaves. Also 
in most other parts of the Caribbean, music and songs have long been studied by scholars such 
as Walter Jekyll (1907), Herskovits (1941), Harold Courlander (1939, 1960, 1963) and 
Fernando Ortiz (1950).“  4

Relatief late documentatie van slavenliedjes op Curaçao kan volgens Allen te maken hebben 
met het feit dat de liedjes zo hardnekkig zijn blijven voortbestaan in de volkscultuur en zo 
vanzelfsprekend deel zijn blijven uitmaken van de maatschappelijke beleving, dat de urgentie er 
niet was om ze vast te leggen. Daarnaast kan ook een rol hebben gespeeld dat vastlegging van 
liedjes en melodieën een stuk bewerkelijker is dan de documentatie van geschreven teksten en 
verhalen. 

Aart Broek wijst, in een in 1998 gepubliceerd artikel voor de Caribische editie van het inmiddels 
tot Antilliaans Dagblad omgedoopte Algemeen Dagblad, op een ander aspect: “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 hoorde 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.’   5

Eerst na de Tweede Wereldoorlog, schrijft Broek, 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 en de zijnen… De schande van de slavernij wordt juist de blanke, 
voormalige slavenhouders als last voorgehouden .  6

In een discussiestuk voor een in 2015 in New Orleans gehouden paneldiscussie over de Afro-
Caribische erfenis in muziek en dans van de regio schrijft antropoloog Richenel Ansano onder 
meer: “Language, art and song are not simple relics, survival of an African past. They were 
consciously used as part of the ongoing process of community identity formation... This has 
happened across the Caribbean. African consciousness in Curaçao has been systematically 
overlooked or downplayed, except through the work of a very few researchers, including Rose 
Mary Allen and René Rosalia”.  Ansano noemt in zijn stuk een aantal categoriieën van zangers 7
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van traditionele liederen om te illustreren dat de liederen, die door velen gezien worden als 
geïsoleerde voorbeelden van curiosa uit lang vervlogen tijden, in werkelijkheid deel uitmaken 
van een complexe Afrikaanse zangtraditie die, tot vrij recent, ook op de Caribische eilanden een 
niet te onderschatten invloed had op lokale culturele uitingen. 

In 1958, bijna 100 jaar na de afschaffing van de slavernij, schaamden nog steeds velen zich om 
te praten over hun door slavernij en armoede getekend verleden.  “Terwijl in de jaren ’50 in de 8

stad gewerkt werd aan de oprichting van op Nederland georienteerde culturele instituten…, 
trokken Elis Juliana en… Paul Brenneker de buitengebieden in om met een bandrecorder 
opnamen te maken van de verdwijnende traditionele Afro-Curaçaose cultuur.”   Dus, primeur of 9

niet, we mogen blij zijn dat de heren, met weinig meer dan een bandrecorder en zonder veel 
medewerking van de lokale overheid, het geduld en de vasthoudendheid hebben gehad om de 
indrukken vast te leggen die nu deel uitmaken van de collectie Zíkinzá. 

Net als ‘Di ki manera’, is ook het volgende liedje, “Katibu ta galiña” (slaven zijn als kippen), een 
sprekend voorbeeld van een protestlied over het lot dat de slaven moesten ondergaan. Als 
kippen, die -handje contantje, "plaka na man"- door de ene boer aan de andere worden 
verkocht, zo wisselden ook slaven van eigenaar. En het is duidelijk dat de slaaf protesteert 
tegen zijn degradatie tot eenvoudige handelswaar en tegen de afwezigheid van respect voor de 
menselijke waardigheid.  

In de literatuur kom je weliswaar de conclusie tegen dat het slavernijregime op Curaçao, in 
vergelijking met elders in de regio, mild en dragelijk was, het zal niet verbazen dat het lijdend 
voorwerp daar zelf andere gedachten over had. René Römer haalt in zijn proefschrijft uit 1979 
een brief uit 1848 van apostolisch vicaris Martinus Nieuwindt aan, waarin deze schrijft dat “de 
blanke bevolking staat tegenover de gekleurde en zwarte op eene wijze welke altijd bij de 
laatste wrevel, nijd en haat teweeg moet brengen.”  10

  

Katibu ta galiña 

Katibu ta galiña, mama 
katibu ta galiña 
Shon ta bende nos, mama, 
ta bende nos 
Katibu ta galiña, mi mama 
katibu ta galiña 
Nos ta troka shon, mama 
Mira kon m’a papia shon, mama 
katibu ta galiña 
Katibu ta galiña, mama  
katibu ta galiña 
E shon ta bende nos, mama, 
ku plaka na man 
Nos ta troka shon, mama 
Ata nos ta troka shon, mama 
Katibu ta galiña  
Shon ta bende nos, mama, 
ku plaka na man 

(Zikinza fragment T0487)

Slaven zijn als kippen 

Slaven zijn als kippen, moeder 
slaven zijn als kippen 
De shon verkoopt ons, moeder 
verkoopt ons 
Slaven zijn als kippen, moederlief 
slaven zijn als kippen 

We gaan van de ene naar de andere shon, 
moeder.  
Hoort u mij, moeder 
Slaven zijn als kippen 

Slaven zijn als kippen, moeder 
slaven zijn als kippen 
De shon verkoopt ons, moeder 
handje contantje 
Van de een naar de andere shon, moeder 
Slaven zijn als kippen 
De shon verkoopt ons 
tegen gerede betaling
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Het volgende fragment is een werklied, naar verluidt speciaal voor grafdelvers. Uit de tekst blijkt 
dat het hard werken is. De grond neemt in de verbeelding van de arbeider een haast menselijke 
gedaante aan; hij probeert zichzelf en zijn maten wijs te maken dat als je niet opgeeft, dat als je 
je maar met frisse moed van je taak kwijt, de harde Curaçaose diabaasgrond meewerkt en 
vanzelf opengaat.  

Er waren ook steekliedjes, zoals van een vrouw die een andere vrouw, via steken onder water, 
beschuldigt van inhaligheid, nieuwsgierigheid, roddel en achterklap.  

En dan komen we nu aan in 1863. "Libertat a bati!".  

Op 1 juli luidden de klokken om aan te kondigen dat Koning Willem III (na jarenlange 
onderhandelingen over schadevergoeding voor de slavenhouders), eindelijk het besluit had 
getekend om de slavernij af te schaffen. De zwarten die nog in slavernij leefden waren eindelijk 
allemaal vrij, althans ze mochten het voortaan zelf uitzoeken, zolang ze de witte bevolking maar 
niet tot last waren en zich hielden aan het verkapte apartheidsregime dat ook decennia na 1863 
van kracht bleef. Maar goed, op 1 juli 1863 was de vreugde er niet minder om, zoals blijkt uit het 
verhaal van de dochter van een voormalige slaaf, die vertelt hoe het deuntje "Djuku Kaiman", in 
zijn verschillende varianten, een hit werd in die tijd op Curaçao. Op de dag van de vrijheid gaan 

Pakudo mi pakudo 

Mi mama Lucia 
Mi mama Lucia 
Guene so e te lo gueme 
Pakudo mi pakudo 
Mi mama Lucia 
Es ku ta kontentu, 
asina e tera lo habri 
Pakudo mi pakudo 
Mi mama Lucia 
Mi mama Lucia 
Guene so e te lo gue me 
Es ku ta kontentu, 
asina e piki lo koba 

(Zikinza fragment T0063)

Pakudo mi pakudo 

Pakudo mi pakudo 
Mijn moeder Lucia 
Mijn moeder Lucia 
Gue me so e te lo gue me 
Pakudo mi pakudo 
Mijn moeder Lucia 
Voor wie blij is 
gaat de aarde open 
Pakudo mi pakudo 
Mijn moeder Lucia 
Mijn moeder Lucia 
Geue so e te lo gue me 
Voor wie blij is 
graaft de pikhouweel

Kaska di pinda será 

Ai m’a mira un kaska di pinda será 
M’a mira un kaska di pinda será 
Ora m’a yega serka, t’un kaska bashí  2X 
N’ tin kos mas malu ku hende golos  2X 
Si tabata veneno, sigur el a venená mi. 2X 
Mi n’ ta gusta chisma ni redu tampoko  2X 
Ma mi ta gusta waya warapa kayente 2X 

-i mester splika tambe: ta ki kantika e ta? 
-E kantika? Dos muhé bieu ku ta’tin kestion ku 
otro 
anto un a kanta pa otro.  
Un ta zundra otro asin’ei.  
Esun ta tira puña p’e otro 
-Ta kangadó di saya e ta? 
-Sí! (lachend) 

(Zikinza fragment T0707)

Een pindadop 

Aai, ik zag een pindadop  
Ik zag een pindadop 
Toen ik dichterbij kwam, bleek ’t ‘n lege dop 
Niets ergers dan gulzige mensen 
Als ’t vergif was, had ’t me zeker vergiftigd 
Ik hou niet van roddel, ook niet van achterklap 
Liever waaier ik hete stroop tot die afkoelt 

-Even uitleggen; waar gaat ’t lied over? 
-Het lied? Twee oude vrouwen hadden ruzie met 
elkaar. 
-En de een zong een steeklied voor de ander 
-De een schold de ander zo uit. Ze deelde zo 
een steek onder water uit. 
-U bedoelt ? 
-Ja! (lachend)

!5



de slaven hun nieuw verkregen recht vieren en krijgen meesters –aldus de overlevering- te 
horen dat ze het werk voortaan maar zelf moeten doen. Rose Mary Allen schrijft in haar boek, 
dat Frank Martinus Arion, in zijn studie van de relatie tussen het Guene en het Caboverdiaans, 
de uitdrukking ‘Kaiman Djuku, Djuku Kaiman’ in verband brengt met de het Portugese ‘no mais 
yugo, yugo no mais’, genoeg onderdrukking, geen staf en onderdrukking meer.  De shon 11

moest voortaan zelf maar koken, zelf zijn huis schoonvegen, kortom: zelf zijn rommel opruimen.   

De meeste liederen over de vrijheid eindigen met het uitspreken van de hoop dat, met het einde 
van de slavernij, ook een einde komt aan het vernederende bestaan van, onder dwang, 
andermans land te moeten bewerken en andermans vuil te moeten opruimen. De 
Zíkinzácollectie bevat opnamen van verschillende versies van hetzelfde lied, waarvan dit er één 
is. 

Op 15 juni 2017, promoveerde Margo Groenewoud aan de Universiteit Leiden (en in september 
aan de Universiteit van Curaçao) op een proefschrift over de invloed van de Rooms-katholieke 
Kerk op de ontwikkeling van de Curaçaose gemeenschap. Groenewoud constateert dat “de 
positie die de katholieke kerk in de periode 1915-1973 had [volgend op de vestiging van de olie-
industrie, PC]… van groot belang is geweest voor de instandhouding van de sociale orde.” En 
zij voegt daaraan toe: “Globaal was op drie manieren sprake van een remmende invloed op 
sociale ontwikkeling: door de bewuste instandhouding van asymmetrische verhoudingen, door 
het gericht in stand houden van beperkingen en het toepassen van beperkende maatregelen, 
en door de impact hiervan op de bevolking door de internalisatie van aspecten van vermeende 
inferioriteit”,  een constatering die René Römer in zijn proefschrift uit 1979 ook al uitgebreid 12

bespreekt: “Hoewel binnen deze naar somatische kenmerken onderscheiden groepen van een 

Kaiman djuku 

Kaiman djuku, Djuku kaiman 
Shon, m’a kaba ku bo 
Kaiman djuku, Djuku kaiman 
M’a lab’e tayó 
Kaiman djuku, Djuku Kaiman 
M’a bari kushina 
Kaiman djuku, Djuku kaiman 
M’a drecha bo bed(?) 
Kaiman djuku, Djuku kaiman 
Djaka keda ku bo 
Kaiman djuku, Djuku kaiman 
Djaka keda ku bo 
Kaiman djuku,  
Djuku kaiman 
-E ta bon. Ta dia di libertat nan a kant’e, no? 
-Sí 
-Dia klok a bati libertat 

-Sí. Defuntu mi tata a kanta, nan a bisa nos 
-I e mama... 
-Mi tata tabata katibu 
-Katibu ainda, si, si... 
-Mi tata.  
-Mama tambe no... 
-Mi mama sí no! 
-Mama no; tabata liber kaba.  

(Zikinza fragment T0881)

Kaiman djuku 

Kaiman djuku, djuku kaiman 
Shon, ik ben klaar met je 
Kaiman djuku, djuku kaiman 
Ik heb de vaat gewassen 
Kaiman djuku, djuku kaiman 
Ik heb de keuken schoongeveegd 
Kaiman djuku, djuku kaiman 
Ik heb je bed(?) opgemaakt 
Kaiman djuku, djuki kaiman 
Zoek het nu maar uit 
Kaiman djuku, djuku kaiman 
Zoek het nu maar uit 
Kaiman djuku, djuku kaiman 

-Ah, goed. Hebben ze dat op de dag van de 
vrijheid gezongen? 
-Ja 
-De dag dat de klokken de vrijheid inluidden 
-Ja, wijlen mijn vader heeft dit gezongen, is ons 
verteld 

-En uw moeder? 
-Mijn vader was slaaf. 
-Slaaf, ja… 
-Mijn vader. 
-Moeder niet? 
-Mijn moeder niet. 
-Moeder niet, was toen al vrij.
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zekere differentiatie naar andere, o.a. social-economische statusnormen sprake was, gold het 
somatisch uiterlijk als het basisprincipe voor sociaal prestige.”   13

Het volgende fragment, een danklied aan Koning Willem III ('Wélmu den Dèrdu') voor de 
verkregen vrijheid, lijkt een bevestiging van Groenewouds stelling over de sussende invloed van 
de katholieke kerk op de vrijgemaakte slaven. Het lied is indertijd gezongen door de slaven 
maar, uit tekst en melodie op te maken, waarschijnlijk geschreven door een katholieke 
geestelijke. De strekking van het lied is dat de slaven Koning Willem III bedanken voor de 
geschonken vrijheid maar zich tegelijkertijd slaven verklaren van De Goede Heer m.a.w. zich 
onderwerpen aan het gezag van de katholieke kerk als hun nieuwe meester. 

De muzikale en andere artistieke uitingen over de slaventijd hielden natuurlijk niet op met de 
afschaffing van de slavernij of het overlijden van de tussen 1958 en 1961 door Brenneker en 
Juliana geïnterviewde personen. Sterker nog, er kwam meer bij, zoals de eerder aangehaalde 
Aart Broek schreef: nieuw geschreven materiaal, beïnvloed en geïnspireerd door verhalen van 
voorouders en door wat algemeen bekend was over de slaventijd en de jaren na de afschaffing 
van de slavernij. Ook wetenschappelijk onderzoek over de slaventijd nam snel toe, behalve 
door Europese Nederlanders, nu ook door landskinderen, met bijzondere aandacht voor de 
gevolgen van de slaventijd voor de ontwikkeling van de eilanden en hun inwoners. 

Rose Mary Allen geeft, met aanhaling van andere wetenschappers, aan hoe belangrijk de 
Zíkinzácollectie, de Sambumbuserie van Paul Brenneker en andere documentatie van orale 
geschiedenis zijn voor de nadere inkleuring van studies over de Curaçaose geschiedenis: 

“Historians are now aware that they cannot interpret history as a sequence of events in which 
only men with power played important roles. There is a growing recognition of human activity at 
every level, not simply a myopic focus on politics. This manifests itself in the study of societies 
from a micro-perspective, focusing on, for example, small communities, individuals, and life 
within the family or other domestic groups. This new approach also concerns itself with 
meanings and perceptions of people throughout history and therefore looks at how ordinary 
people viewed their life and gave meaning to it”   14

De tambú: 
Een belangrijk genre dat in een overzicht als dit niet mag ontbreken is de tambú, in 
Nederlandse culturele kringen steeds beter bekend, dankzij de inzet van de stichting SPLIKA 
om de tambú op de Nationale Inventarislijst van Immaterieel Erfgoed geplaatst te krijgen en 
nadere kennismaking ermee te bevorderen. 

Liberté galité 

Liberté galité, ta asina ta.  
Anto awor mi t’ei kuminsá 
e kantika di katibunan 
dia libertat a bati.  
Muchu danki, Shon Welmu den Derdu 
ku awe nos tur ta ruman.  
Muchu danki na Welmu den Derdu 
ma ku awe nos tur ta ruman.  
Pero awor nos tur a bira 
katibu di Bon Dios 2X 
Laga nos ban gradisí na Bon Dios 
pa shelu i su bondat 

(Zikinza fragment T0730)

Liberté galité 

Liberté galité, zo is het. 
En nu ga ik zingen 
het lied dat de slaven hebben zongen 
toen de dag van de vrijheid aanbrak 

Thank you very much, King William III 
that today we are brothers and sisters 
But today we have all become 
the slaves of Master God 
Let us say grace but to the good Lord 
for heaven and its goodness 
that today we’re all brothers and sisters 

Engelse vertaling: Allen, R.M.: pag. 115

 Römer, R.A., pag. 3513

 Allen, R.M., pag. 3114
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Rene Rosalia promoveerde in 1996 op een proefschrift over de tambu als instrument van de 
slaven en de latere zwarte bevolking in het passieve verzet tegen de repressie van de kerk en 
de witte elite die (uitzonderingen daargelaten) de eigen mensen voortrok ten kosten van de 
zwarte bevolking. Rosalia’s proefschrift beschrijft de geschiedenis van de tambú, haalt 
illustraties aan van vergelijkbare ervaringen in andere gekoloniseerde gebieden en geeft zijn 
analyse over de kracht van de tambú: 

“Als een uit de Curaçaose slavengemeenschap ontstane volksuiting bezat het massaal 
beoefende tambú met zijn vele functies [protest, regendans, reinigingsritueel] de innerlijke 
kracht om de continuïteit en stabiliteit van de nieuwe Afro-Curaçaose cultuur te bevorderen. Het 
was om deze reden dat de heersende klasse waaronder ook de rooms-katholieke missie onder 
het mom van zedelijke verheffing het tambú wilde elimineren.”   15

Het laatste muziekfragment is ‘Nonze su kantika di tambú’; geen onderdeel van de 
Zíkinzácollectie maar wel een klassiek „blues“ thema, geschreven door Pierre Lauffer, 
Curaçao’s meest vooraanstaande Papiamentstalige dichter, schrijver en autoriteit op gebied van 
Papiamentu. Lauffer is niet de enige die kwalitatief hoogstaand literair werk geproduceerd heeft 
dat geïnspireerd is op de slaventijd maar hij is mogelijk wel de allerbeste. 

Het verhaal van Nonze doet denken aan het in de inleiding geciteerde Amerikaanse nummer 
‘That Lucky Old Song’. Het gaat over een voormalige slaaf die, als pachtboer, onder 
erbarmelijke omstandigheden voldoende oogst en geld moet zien te produceren om het stukje 
land af te betalen dat hem bij zijn invrijheidstelling ter beschikking is gesteld. Hij is de wanhoop 
nabij. Weer is het hem niet gelukt om voldoende bij elkaar te schrapen om de ‘shon’ (de 
landeigenaar) tevreden te stellen, en hij zint op een mogelijke uitweg: zich als tuinman 
aanbieden aan de shon, zout gaan winnen, pronkstukken uit gedroogde kalebassen maken, of 
desnoods maar de dood. Want hij heeft genoeg van zijn ellendig bestaan. De in dit lied 
gebruikte uitdrukkingen komen direct uit de Curaçaose folklore, zoals: ‘krus ta bou', ‘wansitu 
riba mesa’ en ‘tene muraya', allemaal uitdrukkingen gerelateerd aan schrijnende honger en 
economisch slechte tijden.  

De Curaçaose zanggroep SERENADA heeft dit gedicht van Lauffer als eerste op cd gezet. En 
wie de operaversie van Carel de Haseths novelle ‘Katibu di Shon’ (Slaaf en Meester) heeft 
gezien, herkent hier ook de aria gezongen door Tania Kross. In de versie van Serenada begint 
het nummer heel traag om vervolgens aan te zwellen tot het bekende, meeslepende 
tambúritme.  
 

 Rosalia, R.V., pag. 333 15
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Relevantie voor de Nederlandse samenleving: 
Maar, mede dankzij de Amerikaanse ‘beeldenstorm’ en de reacties daarop, was er in 2017 extra 
veel aandacht in de Nederlandse media voor het thema slavernij, met als nieuw element de  
bijzondere discussie over de woordkeuze van ‘slaaf’ vs. ‘tot slaaf gemaakte’. Één van de 
aandachttrekkende passages stond in een opiniestuk van regisseur en schrijver Jörgen Tjon A 
Fong in de Volkskrant van 29 augustus 2017: 

“Het gaat er niet om de huidige generaties verantwoordelijk te houden voor de daden van hun 
voorvaderen. Het gaat erom de bouwstenen van de huidige maatschappij bloot te leggen. En 
daar vormt de geschiedenis een onuitwisbaar fundament van. Als je de huidige maatschappij 
ziet als een huis waarvan de fundamenten door onze voorvaderen zijn gelegd en waar wij aan 
doorbouwen, kun je er niet omheen dat er constructiefouten zijn gemaakt.” 

Constructiefouten, door onder meer René Römer geïllustreerd met een passage uit het rapport 
van de heren Michael Römer en Gerrard Striddels uit 1789, waarin zij met verwondering 
constateren dat een grote hoeveelheid slaven jaarlijks werd vrijgelaten, “waardoor de kolonie 
werd opgevuld met deze lieden, ‘die vrij van allen last het brood aan den armen blanken uyt den 
mond neemen” en, schrijven de rapporteurs verder, “De ondergetekenden kunnen geenszins 
inzien welk nut of voordeel deze vrije lieden van de couleur aan het land doen”.    16

Nonze su kantika di tambú 

Est’un aña di mizeria 
ku n’ tin hende pa want’é 
Ni muraya n’ ke tenemi 
lapilapi ku mi ta 
Krus ta bou, mi mama dushi 
Tin Wansitu riba mesa 
Tin spiritu na mi skina 
te kachó ta kore bai 
Sentebibu na mi porta 
no ke shi mi enemigu 
Lumbra blanku ku su huma 
n’ yudami bati nan 
Pa mi rondia poko brio 
watakeli m’a bebe 
ma su awa’a lanta marga 
laga fuku hostiná 
Kuk’indjan pa wanta stoma 
kalalú pa den beran 
M’a sutele, sera wowo 
pero bòfi n’ ke tumé 
Lo mi kana ranka yerba 
pa kabai di shon Simion 
raspa salu kontr’i awa 
Tra’ kalbas floriá na man 
Ata nan ta toka kachu 
pa mañan mi paga ple 
tira piki den baranka 
fish’i araña pa busá 
Resa kredu pa mi muri 
Nonze n’ ta buriku mas 
Planta sia n’e buraku 
Waze di mi laga kai

Nonze’s tambu-lied 

Wat een jaar! Zo vol ellende 
dat geen mens ertegen kan. 
Zelfs de muur biedt mij geen steun 
Want zo gammel voel ik mij 
God o God, ik zit aan de grond. 
Dat wordt op een houtje bijten. 
Ik trek zoveel onheil aan 
dat zelfs honden mij gaan mijden. 
Ook de aloë naast de deur 
kan niets toen tegen mijn vijand 
En de wierook die ik brand 
Helpt niet om hem te verslaan. 
Om wat energie te krijgen 
dronk ik watakelie-thee, 
maar dat brouwsel was erg bitter 
en het onheil week niet meer. 
Met agave stil ik mijn honger, 
kalalú, als er niets meer is, 
slik ik door met dichte ogen 
maar mijn maag maakt wel stampij 
Ik zal gras moeten gaan snijden 
voor het paard van Shon Simion 
langs de zeekant zout gaan bikken 
kalebas bewerken met de hand. 
Op de hoorn wordt nu geblazen 
morgenvroeg roept weer de plicht; 
houweel in rotsgrond hakken, 
wat je noemt een slavenbaan. 
Bid een Credo aan mijn doodsbed 
Nonze is geen ezel meer. 
Plant een koortsboom bij mijn graf 
Waze zegt: Je tijd is daar. 

Vertaling: Henry Habibe en Igma van Putte

 Römer, pag. 2116
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En terug naar Tjong A Fong: 
Daarom gaat het er niet om dat ook in Europa mensen in erbarmelijke omstandigheden leefden. 
En ook niet of een paar miljoen meer of minder tot slaaf gemaakten tegen hun wil naar de 
koloniën werden gebracht. Het is niet zozeer van belang of meer of minder dan 1 procent van 
de Nederlanders actief was in de slavenhandel. Het gaat erom dat we in de tijd die we de 
Gouden Eeuw noemen een sociale constructie hebben gebouwd waarin wit als superieur werd 
gezien en niet wit als minderwaardig. Elementen van die constructie van ongelijkheid zijn nog 
steeds de dagelijkse realiteit van een aantal Nederlanders met een cultureel diverse 
achtergrond.”  17

Het maakt inderdaad niet uit of in de slavenhandel Nederlanders grote spelers of kruimeldieven 
waren. Het veroorzaakte menselijk leed is er voor de betrokken slachtoffers en hun 
nakomelingen niet minder om. Wat wij moeten doen, zoals Tjon a Fong schrijft, is de 
constructiefouten in het Nederlandse huis dat wij met z’n allen bewonen effectief repareren. 
Dan pas kunnen liedteksten als ‘Di ki manera’ en ‘Katibu ta galiña’ eindelijk worden opgeborgen 
in het archief van curiosa uit lang vervlogen tijden. Maar zover zijn we nog niet, zoals ook het in 
februari 2017 gepubliceerde essay van het Sociaal Cultureel Planbureau  laat zien.  18

Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is, met steun van Nederland, het ‘VN-
decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst’ uitgeroepen. Dit decennium loopt van 2015 tot 
2024 en roept lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, 
vreemdelingenhaat, en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid, zodat alle 
fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en 
gewaarborgd worden. Tegen deze achtergrond hebben Artwell Cain en Deniece Wijdenbosch 
van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar wat er bekend is over 
uitsluitingsmechanismen van mensen van Afrikaanse afkomst in het huidige Nederland.   Cain 19

en Wijdenbosch concluderen -onder meer- dat de tot nu toe verrichte studies “zelden specifiek 
gaan over mensen van Afrikaanse afkomst en nog minder vaak uitgevoerd worden door 
wetenschappers uit deze groep”.  Gesteund door de oproep van de VN tot “diepgaander 20

reflectie en beleidsevaluatie” , pleiten zij voor meer ruimte voor “kritisch denken en debat over 21

ervaren racisme in domeinen als het onderwijs, de arbeidsmarkt, de media, de cultuur en 
musea. Een debatreeks die ervaren beleidsmakers en onderzoekers... uitdaagt om vanuit het 
perspectief van anti-zwart racisme te reflecteren op hun eerdere werk en,” denken zij, “kan 
bijdragen aan vernieuwing van het debat en verdere vitalisering van de onderzoeksagenda.”  22

Het probleem helemaal oplossen zullen we nooit en de verantwoordelijkheid is een 
gezamenlijke. Maar zolang gezaghebbende colleges als het Sociaal Cultureel Planbureau en 
onderzoeken als dat van Cain en Wijdenbosch wijzen op belangrijke, uit de slaventijd daterende 
gebreken in onze sociale constructie, blijven liederen als ‘Di ki manera’, waar dit verhaal mee 
begon, ons eraan herinneren dat het werk, ook met de sinds 1863 geboekte vooruitgang, nog 
lang niet af is. 

*********** 

Tjon A Fong, J: “Gevolgen van slavernij zitten in maatschappelijke ongelijkheid, niet in cijfers”, in 17

De Volkskrant, 29 augustus 2017.
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