
      

 

E-Journaal 18 over het jaar 2017 

 
'Ne coupez pas ce que vous pouvez dénouer'  

Joseph Joubert, Frans staatsman en dichter 1754-1824, Pensées, ca 1780 

                 

Slaven op weg naar de slavenmarkt van Paramaribo. Uit de voordracht van Prof. Dr. H.J. den 

Heijer, The Dutch in the Atlantic slave trade.  

 

Lieve, Beste en Geachte Lezers van dit E-Journaal 

2017 was een dialectisch jaar van afwachten en actie. Aan de ene kant van de 

de toenemende spanning tussen regeringen wereldwijd en de 

maatschappelijke verwarring waarin ons core-land Brazilië toeleeft naar de 



verkiezingen in 2018, hopend op een nieuwe start met een schoongeveegde 

lei. Onzekerheden dragen weinig bij aan een gunstig klimaat voor de uitvoering 

van culturele projecten.  Aan de andere kant, de 'positieve keerzijde', staat de 

toegenomen aandacht voor cultureel erfgoed in Nederland en het ruimere 

budget, die dat met zich brengt. De stichting MoWIC gaat in afwachting van 

betere tijden geduldig voort met wat er in het kader van de statuten te 

realiseren is.  Bijvoorbeeld aandacht vestigen op historische en archeologische 

sites, het benadrukken van het educatieve aspect door hulp aan studenten en 

het houden van lezingen. De hoofdmoot werd evenals vorig jaar  gevormd door 

de organisatie van de Vrijburghconferentie op 10 november met het 

fascinerende onderwerp: 'De WIC en slavernij, een poging tot begrijpen'. Axel 

Derks kwam het bestuur versterken als tweede Secretaris hetgeen voor de 

realisering van de conferentie zeer welkom was.   

Vrijburghconferentie 2017 

De conferentie was op de vertrouwde locatie, het Braziliaans Consulaat te 

Amsterdam. Vanwege de ruim zestig bezoekers was de zaal ditmaal in de 

theateropstelling. Eregast was Hare Excellentie Regina Cordeiro Dunlop, 

Ambassadeur van Brazilië die zag kans het deel voor de pauze bij te wonen. 

Helaas was Key-note spreker Prof. Dr. Michiel van Groesen geveld door griep. 

Maar mrt het voorlezen van zijn ideeën werden wij ons wel bewust van het 

vraagstuk waarom er in de koloniale tijd zo summier discussie over het 

immorele aspect van slavernij gevoerd werd. De sfeer waarin de conferentie 

zich afspeelde, was ontspannen. De ellende en het verdriet die aan dit 

onderwerp intrinsiek zijn, werden verwerkt tot een positief gevoel van begrip 

en troost. De teneur van het programma heeft hier ongetwijfeld aan toe 

bijgedragen. Om te beginnen de inzichtelijkheid in het vraagstuk, die geboden 

werd in de voordracht van Henk den Heijer over de trans-Atlantische 

slavenhandel.  

Uit het Summary een kort excerpt:  

The Dutch embraced the slave trade and slavery on a large scale for the first time in Brazil. In 

1630 Dutch forces of the West India Company (WIC) conquered Recife and from there extended 

Dutch control over the sugar-rich provinces of northeast Brazil. The WIC’s directors determined that 

the colony could only make a profit if they succeeded in acquiring a sufficient supply of slaves to 

Brazil to work on the sugar plantations. After pacification of the conquered area and the resumption 

of the sugar production, the Dutch energetically entered the Atlantic slave trade. The WIC shipped 

around 25,500 slaves from the Gulf of Guinea and Angola to Brazil between 1636 and 1651. Most of 

the slaves were sold on the slave market in Recife to Portuguese planters and owners of sugar mills. 

After the fall of Dutch Brazil in 1654 the remaining Dutch and Jewish colonists departed, taking their 



slaves with them to the Caribbean, including areas not under Dutch control, where they helped spur 

the spread of the plantation system generally and sugar culture particularly.  

 

Slaven aan het werk in een Braziliaanse suikermolen. Frans Post, ca 1638. Atlas van Stolk.   

The loss of Brazil started a new phase in the history of the Dutch slave trade and slavery. The WIC 

seized Curacao from the Spanish in 1634. Strategically located north of nowadays Venezuela with a 

superb deep-water port at Willemstad, the island would develop in little more than a decade into an 

important transit port for slaves destined for sale in the Spanish colonies. During the third quarter of 

the seventeenth century the Dutch carried more slaves to the Americas than did the Portuguese. The 

slave trade of the WIC through Curacao grew rapidly, making the Dutch one of the most important 

European slave traders in the Atlantic area in the second half of the seventeenth century. Between 

1650 and 1700 an estimated 50,000 slaves passed through Curacao to Spain’s colonies on the 

mainland. After the War of the Spanish Succession (1702-1713), the English became the most 

important slave suppliers for the Spanish colonists, and, as a consequence, Curacao’s stature in the 

American slave market plummeted. From the 1680s, however, the Dutch plantation colonies on the 

coast of Guyana became the major markets for African slaves. 

Het positieve gevoel werd in stand gehouden door de trots uit de geschiedenis 

van de Marrons, de mens die volhardde in zijn verzet, verteld door Dr. Frank 

Dragtenstein. Een boeiend relaas van de geschiedenis van de slavernij op 

Curaçao aan de hand van de Zikinzá slavenliedjes, werd gegeven door Paul 

Comenencia MA. De spreker, tevens Dagvoorzitter, had mooie afbeeldingen en 

een ontroerende keuze uit de muziek.  Ook  de achting voor de eenvoud van 

leefomstandigheden en de diepe symboliek van de met Afro-religie verbonden 



dansvormen die ten tonele werden gevoerd door ondergetekende, droegen 

aan de positieve sfeer bij. Slavernij is verschrikkelijk. In weerwil daarvan rest 

ons dankbaarheid aan de Zwarten: zij hebben de wereld prachtige dingen 

gebracht. De lezingen zijn op de website te vinden.  

Speeddate 

Op 1 november had ondergetekende in Rotterdam een speeddate - 

aantrekkelijk Dutch Culture jargon -  met de nieuwe Cultureel Attaché van de 

Ned. Ambassade in Brasília, de heer Bart van Zwieten. Ons onderwerp was de 

het zieltogend tegeltjesbestand in het Convento de Santo Antônio do Recife. Hij 

maakte op mij de indruk van een voortvarende man, die zich niet met een 

kluitje in het riet laat sturen. Het geeft dan ook moed, dat hij zei de tegels op 

het netvlies te hebben en beloofde de situatie persoonlijk te gaan bekijken, 

wanneer hij de stad zou bezoeken. IPHAN zal hierover in de eerste plaats 

moeten worden aangesproken. Bij het gesprek was ook mevrouw Corinne Sips 

aanwezig, eveneens werkzaam op MinBuZa. Haar suggestie de tegels er vanaf 

te halen, te reinigen zodat het aanvretingsproces gestopt kan worden en dan 

op te bergen tot betere tijden, klinkt logisch. Afgezien van de vraag of de 

Franciscaanse Orde daarmee zal instemmen, ben ik daar huiverig voor.  

                                 

Details van het fries van de kinderspelen in Wan Li    Poster Heritage Day 2009 

Schepen en zeewezens, opgevuld met bloempotten; hoekmotief  ossenkopjes en spin.  



Voor de 1 en 1,5% regeling gold sinds 1951 al de voorwaarde: 

'onvervreemdbaar muurvast verankerd'. Vandaar het legioen reliëfs, plaquettes 

en in beton gegoten vlaggenstokken, die decennialang  de rijksgebouwen en 

scholen zouden versieren. Dit geldt ook voor onze tegels. Zolang die muurvast 

verankerd boven de arcades van de kloosterhof zitten, kan niemand ermee 

vandoor gaan. De heer Van Zwieten is er met ons ervan overtuigd, dat het 

onderwerp bij de Brazilianen onder de aandacht moet blijven.  

De fysieke toestand van de tegels is namelijk veel slechter, dan van afstand en 

van onderaf bekeken, lijkt. Het Report van de Expertise-missie liegt er niet om. 

En dat is alweer ruim zeven jaar geleden. Hoe langer men wacht, hoe duurder 

de restauratie. Totdat het niet meer hoeft. Dat laatste zou ook een 

kapitaalverlies betekenen. Om van de teloorgang van het uniek, werkelijk 

uniek, stuk cultureel erfgoed nog maar te zwijgen. Er moet toch ergens geld te 

vinden zijn, om de goede conserveringsmethode toe te passen waarbij de 

tegels niet ‘zolang’ in dozen verdwijnen. Maar misschien is Corinne Sips' 

suggestie toch de enige haalbare reddingsactie. Want dat er binnen afzienbare 

tijd iets moet gebeuren, is ieder zo langzamerhand wel duidelijk.     

 

Curaçao 

Uit Curaçao, belangrijk gebied voor onze stichting, stuurde raadsheer Carel de 

Haseth eind october een opgewekt bericht over het herstel van drie grenspalen 

en poortpalen die het grondgebied tussen plantages markeren. Belangrijk is 

met name die tussen .Landhuis Knip en het terrein Meiberg.  Op Knip, dat al 

gesticht werd in1694, werkten in 'de goeie ouwe tijd' zo'n 400 slaven.. Hier 

begon 101 jaar later de grootste slavenopstand van het Caribisch Zeegebied, 

onder leiding van Tula. Onder zijn leiding liepen de slaven naar Willemstad 

waarbij de stoet onderweg groeide tot ruim 2000 personen. Algemeen bekend 

is dat de opstand wreed werd neergeslagen en dat de leiders Tula, Carpata en 

Wacao werden ter dood veroordeeld. François van der Hoeven, Curaçao's 

super actief archeologisch en historisch onderzoeker, schreef de nu met 

cement afgestreken paal wit te zullen schilderen en met zwarte letters namen 

en richtpijlen aan te brengen.  



 

Grenspaal tussen Knip en Meiberg, geëxploreerd in 2015 en gerestaureerd 2017. 

 

Op de dag van Sinterklaas en Zwarte Piet, een verslag over de schoonmaak van 

het Fort Vaersenbaai aan de Kokomobaai. Het is een geliefd punt voor 

liefhebbers van de duiksport. Het fort dateert uit de begintijd van de 

Nederlandse bewind. Het wordt vermeld op een oude kaart en dankt de naam, 

'Versche Baai',  aan een meertje iets verderop, waar de schepen 'vers' water 

haalden. Het probleem van oude resten is niet alleen de tand des tijds, maar 

ook de hand der mensen. De stichting Uniek Curaçao onder aanvoering van 

François van der Hoeven, verdedigt de overblijfselen: de poort, de batterij en 

de vloeren, al jarenlang tegen oprukkende moderne bebouwing, die het oude 

fortje, of wat daarvan over is, dreigt te overrompelen. Ondanks de 

'beschermde status'. Een moeizaam gevecht in voortdurende waakzaamheid. .                                     

  
Carel de Haseth met onafscheidelijk fotoapparaat op een stuk schoongemaakte fortvloer.  



              
François van der Hoeven bij de Oude poort van Fort Vaersenbaai   

  Kort daarna ontvingen wij van Carel de Haseth een mooi verslag van, alweer,  

François van der Hoeven over een spannende zoektocht door de 

Archeologische Speurneuzen van de stichting NAAM naar oude muren uit de 

slaventijd, die patrouillepaden flankeren in het Porto Marie gebied. Dit 

gebeurde naar een idee van Gerda Gehien, jarenlang hoofd van het 

Monumentenbureau van Curaçao,  quote het verslag van Van der Hoeven:  
Op 7 december 2017 gingen we op verzoek van Gerda Gehlen naar het patrouillepad 

tussen Porto Marie en Cas Abao. 

De achtergrond hiervan is het volgende. 

 

Vier organisaties hadden een verzoek ingediend om de muur van Siberie voor een 

tweede keer aan te wijzen tot beschermd monument.  

 (-) 
Gerda vroeg zich af of er geen andere muren zijn die de moeite van het beschermen 

waard zijn en zo kwamen we op het idee om naar patrouillepaden te gaan kijken. Deze 

liepen in de koloniale tijd tussen plantagegrenzen vanaf het 'binnenland' naar de zee om 

de autoriteiten de gelegenheid te geven zich snel te verplaatsen zonder eerst 

toestemming te moeten gaan vragen aan de plantage-eigenaren. Omdat deze 

patrouillepaden in feite openbare wegen waren konden de bewoners van ons eiland er 

ook gebruik van maken. De patrouillepaden werden gebruikt om naar zee te gaan om 

vanaf de kust te gaan vissen. De patrouillepaden sloten aan op een kuststrook van 

twintig meter breed die ook openbaar is. Formeel is dit nog steeds het geval, maar 

toeristische projecten en individuele kustbewoners werpen al sinds jaar en dag barrières 

op waardoor je niet zomaar overal langs de kust kunt lopen. 

 

Van de patrouillepaden zijn er twee die zowel goed zichtbaar zijn in het landschap en ook 

op de Werbatakaarten te zien zijn. Het zijn die tussen Ascencion en Patrick aan de 



noordkust en die tussen Porto Marie en Cas Abao. De laatste heeft over een afstand van 

200 meter twee vrij gave stapelmuren waartussen het patrouillepad ilgt. 

Die gingen we nu eens beter bekijken. 

(-) 

Dankzij de medewerking van het management van Porto Marie konden we vroeg door de 

poort en werd het hek ontgrendeld dat toegang geeft tot de weg naar Playa Hunku. Via 

een zijweggetje kwamen we al gauw vlak bij het patrouillepad uit. Daar parkeerden we 

de autos en hoefden nog maar een kort stukje te lopen. 

En toen konden we niet verder! Het paadje leidde tot aan een van de muren van het 

patrouillepad, maar daarna was aan alle kanten het pad en zijn omgeving dichtgegroeid. 

Een prachtige natuur, vol cactussen en teku's waar bijna niet doorheen te komen was. 

Dit is een van de redenen waarom over een afstand van 209 meter de muren het 

patrouille pad nog in zo'n goede staat zijn! 

Met Bram in mijn kielzog baanden we ons een weg naar zee op het patrouillepad. Door 

takjes af te knippen konden we toch een pad maken voor alle deelnemers - snoeien 

noemen we dat. 

Een aantal meters voor de zee (20 meter?) houden de muren van het patrouillepad op. 

Een oud geitenhek van ijzerdraag (grote mazen) bepaalde de grens tussen de plantages 

met op de klip aan zee als sluitstuk een ijzeren buis. 

Daarna probeerden we landinwaarts op het patrouillepad te lopen dat op z'n breedst 5 

meter is maar vaak smaller tot ongeveer 3 meter. 

Toen de weg versperd werd door een aaneengesloten tapijt van prachtige teku's, 

besloten we maar een heel stuk buitenom te lopen. 

 

Daar wachtte ons een verrassing. Met dynamiet was er naast de grensmuur van het 

patrouillepad aan de Cas Abao zijde een gat in de ondergrond van kalksteen gesprongen. 

In de kuil was nog een half boorgat te zien waar de dynamiet in was geplaatst. Na de 

explosie was het gat leeggemaakt en het materiaal er naast gelegd. Deze "gesprongen" 

stenen hadden we elders al meer gezien. Het is kalksteen, maar integenstelling tot die 

natuurlijk verweerd zijn hebben de gesprongen stenen scherpe randen. Daarom viel het 

me ook op dat een deel van de grensmuur weer opgebouwd was met die scherpe 

stenen.  

Fred vond in de buurt sporen van fosfaa in de kalksteen maar er was kennelijk niet 

genoeg gevonden om tot winning over te gaan. ^)  

Vele plantagehouders lieten eind 19e, begin 20e eeuw onderzoek doen naar het 

voorkomen van delfstoffen op hun terrein. Fosfaat op en in de kalksteen, ook in de 

grotten (vleermuizenpoep), mangaan en kopererts in het Knipgesteente. Maar, zoals we 

nu weten, waren winbare hoeveelheden fosfaat alleen op de Tafelberg bij de Fuikbaai te 

vinden. 

Na het winnen van het fosfaat op Klein Curaçao, het winnen van een jaarproduktie aan 

mangaan bij Jeremie / Lagun en het leegscheppen van vele grotten, viel er op de rest 

van het eiland niets meer te halen. Ook flinke investeringen op Ascencion en Duivelsklip, 

beide met proefmijnen en spoorwegdijken, waren niet lonend. 

 

Met emige moeite kwamen we op het punt waar het patrouillepad niet meer intakt was. 

De muur aan de zijde van Porto Marie was over een 50 meter weggehaald en 

ogenschijnlijk paralel aan de anderen geplaats, dus drie muren naast elkaar! De muur 

was weggehaald op de plaats waar Werbata een pad tekent dat van Playa Hunku naar de 

grens loopt en vervolgens een eindje op het patrouillepad landinwaarts verder gaat. We 

weten van vorige speurtochten dat het patrouillepad langs de grens doorloopt in ieder 

geval tot aan de oude grensovergang van de voormalige weg tussen de landhuizen van 

Porto Marie en Cas Abao. De muren zijn daar voor een groot gedeelte helemaal ingestort. 

Het mooie gedeelte is dus aan de zeekant, een 200 meter lang deel dat hopelijk een 

beschermd monument kan worden. 

Werbat geeft, bijzonder genoeg, dit deel aan door een dubbele rij van rode bolletjes die 

volgens de legenda bestaan uit stapelmuren van steen. 

 



Met dank aan het management van Porto Marie voor hun welwillende medewerking. 

De groeten van 

François. 

 

*) Fosfor komt in de natuur voor, onder meer in gesteenten met calcium. De chemisch 
ontwikkelde stof heet fosfaat. Inf. Arne van der Gen 

 

 

 

 

 

 

De Speurneuzen in conclaaf. Rapport: Behalve Gerda Gehlen, Eugenique Wilkins en Lionel 

Janga gingen Lionel Sambo van de Fundashon Desaroyo Krakeel en archeologe Amy 

Victorina van het NAAM mee. Als gast van de Werkgroep ging Bram Janse mee. Hij was 

                                            

              
 

 jarenlang vrijwilliger bij Uniek Curaçao en hielp daar bij het onderhoud van wandelpaden 

en het ontwikkelen van nieuwe. De Werkgroep werd vertegenwoordigd door Fred, Eddy, 

Carel, Anita, Wynne en mijzelf. 



 

 

 

           
                 Inderdaad: een bolletjes-pad… 

 



 

François en Carel in hun element 

 

 

'Een prachtige natuur met Kadushi soorten en Teku's waar bijna niet doorheen te komen 

was. Dit is een van de redenen waarom over een afstand van 209 meter de muren het 

patrouille pad nog in zo'n goede staat zijn !' Quote rapportage FvdH 

 

     

 



Met de evocatieve beelden van deze avontuurlijke speurtocht door 
het binnenland van Curaçao met tot doel het volgen van oude paden 
en muren uit de slaventijd, besluiten wij dit E-journaal. Met dank aan 
François van der Hoeven en Carel de Haseth voor informatie en  
foto's. Voor de volledige rapportage, zie de website  

Een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst waarin u allen bij het 
pionierswerk van het Leven uw pad begaanbaar moge houden 
zonder al te veel stekels en doornen ! 

Hannedea van Nederveen Meerkerk 

Voorzitter   

 

 http://www.mowic.org, beheerd door Drs. Jorik van der Wal. 

 

 
Een succulentenparadijs bewaakt de oude Curaçaose muren. Teku de palu, een Tillandsia 
soort, typisch voor het eiland, evenals de hoog oprijzende Kadushi sp.  Een algemeen 
voorkomende schijfcactus, een Opuntia soort, groeit in het midden en op de voorgrond.  

 

http://www.mowic.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


