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Achtergrond

Achtergrond

Pater Brennekers gedachtegoed (2)
‘Tweehonderd jaar dwangarbeid heeft
het werken in discrediet gebracht’
Onderstaande tekst is door Siebe Sonnema samengesteld en gearrangeerd, maar verder geheel toe te
schrijven aan pater Brenneker zelf. Map Diemont Koiter
is de fotograaf van de hier toegevoegde foto’s. Sonnema:
,,Mijn doel in het kader van Curaçaose vertellingen is
lezers te laten delen in de wijsheden van deze mensen.”
Door Siebe Sonnema

E

en der vele traumata
der slavernij is de
heftige afkeer van
veldarbeid. Voor alle
takken van arbeid
bestaat animo, behalve voor
landbouw. Voor landbouw mogen zelfs vreemdelingen het
land binnenkomen. Men werkt
hoogstens iets op het veld voor
eigen behoefte, en in geringe
mate.” Zo legde de pater in Curaçaoensia uit waarom grootschalige landbouw nooit echt
van de grond kwam. Eveneens
de verklaring voor de komst van
Chinese families die groentes,
kruiden en aardvruchten teelden. Naast de Portugezen uit
Madeira die de voormalige hòfi

onderhielden en de vruchten
verhandelden en sierplanten
kweekten. Brenneker nam zijn
lezers mee in de oorzaken:
,,Buiten de uren van tewerkstelling door de plantage-eigenaar
hielpen de slaven elkaar onderling - zonder geldelijke vergoeding - met de veldarbeid op de
ter beschikking gestelde perceeltjes.” Dit verklaarde de solidariteit, nog altijd vervlochten
in de samenleving, en zoals verwoordt met ‘kani mi pa mi kani
bo’ (help jij mij, opdat ik jou helpe): ,,Voor de eerste levensbehoeften werd vroeger in de buitendistricten zelden geld uitgegeven. Iedereen plantte wat en
hield er wat vee op na. Wie

Voor landbouw mogen zelfs vreemdelingen het land binnenkomen.

‘Majan ta busca hende pa page ple’.

slachtte, deelde het vlees met
buren en bekenden. Vis werd in
eigen omgeving nooit verkocht,
wel geruild voor mais, pompoen, eieren of bonen. ‘Coi laman no ta pa bende’, wat uit de
zee komt mag je niet verkopen.
Wie zeker wilde zijn van een
visje, ging naar het strand met
een doosje lucifers of een gobi
rum, als ruilmiddel.”
Het is achteraf gezien nauwelijks voorstelbaar dat men nog
energie over had, gezien de extreme omstandigheden waaronder zware fysieke arbeid op het
veld of op de zoutpannen moest
worden verricht. Onderkoeld
opgetekend met: ,,Bijzonder
zwaar werk noemt men hier
‘trabao den baranca’, werken in
rotsgrond. Of ook wel werken
met een houten been, ‘trabao di
pia ‘i palu’ of ook ‘Trabao di buricu’, ezelswerk.”
Waarbij de pater over dit pijnlijke onderwerp opmerkte: ,,Luiheid is zeker geen fout van het
ras. Integendeel, juist om zijn
fenomenale kracht en uithoudingsvermogen is eens de zwarte arbeider vanuit Afrika naar
hier gehaald. De anderen faalden.” Hiermee doelde hij op de
oorspronkelijke bewoners van
de Caraïben, zoals de Caiquetios en Arowakken. Zij werden na
de overheersing door de Spanjaarden ingezet in de landbouw
op het Zuid-Amerikaans continent, maar bezweken massaal.
Toen de pater dit schreef was
het honderd jaar geleden dat de
slavenarbeid in 1863 door het

Nederlandse bestuur - althans
formeel - werd afgeschaft. ‘Paga
tera’ (land betaal)-overeenkomsten kwamen vervolgens voort
uit de blijvende afhankelijkheid
- huisvesting en voedsel - van de
vrijgelaten slaven en de economische noodzaak van landbewerking bij de plantagehouder.
Perceeltjes grond werden uitgegeven aan de ‘landarbeiders’ die
naast kleinschalige verbouw van
groentes en mais, een beperkt
aantal kippen, geiten en varkens
mochten houden. Het was
voorts toegestaan water uit de
‘pos’ (waterput) te putten en
hout te kappen voor brandstof,
of voor de bouw van een onderkomen. In hun nieuwe hoedanigheid moest hiervoor met een
deel van de geoogste maisstengels worden betaald. Daarnaast
bleef men deels werken op de
landerijen van hun ‘nieuwe
werkgever’ - hun voormalige
shon. Brenneker tekende in
Sambumbu op dat als huurvergoeding twaalf dagen gratis
moest worden gewerkt. Deze
dagen werden niet vooraf afgesproken, maar daags tevoren
per hoorn aangekondigd, de ‘dia
di paga ple’. Waar het woord
‘ple’ vandaan kwam heeft hij
niet kunnen vaststellen
Maar de arbeidsomstandigheden veranderden nauwelijks:
,,Ook na de emancipatie begon
een werkdag voor de arbeider
bij zonsopgang; dan moest hij
op het werk zijn. Hij werkte tot
zonsondergang, en kon schaften van 12 tot 1 uur. Het loon be-

,,Een der vele traumata der slavernij is de heftige afkeer van veldarbeid.”

droeg dertig cent per dag plus
een kan mais (ongeveer een liter). Vrouwen ontvingen vijftien
cent per dag plus een kan mais.
Deze mais was in de regel niet
van de beste kwaliteit.” In latere
jaren werd iets meer uitbetaald;
zeven maal 50 cent plus zeven
kannen maïs per week. Vele oude mensen van vandaag hebben
nog volgens deze normen gewerkt. Sommige heren kenden

een sociale voorziening voor wie
thuis een zieke had: deze kreeg
dagelijks melk mee. Bij loon
was praktisch altijd een rummetje inbegrepen. Kostenberekeningen noemen het materiaal
op, werkloon en rum. Om een
stuk grond te ontginnen en
plantklaar te maken werd overeengekomen ‘tegen betaling in
eens van f 2 en een 1/2 kan
rum.” Een echte Curaçaoënaar

De arbeid van bepaalde vrouwen van Bándabou
bestond uit het lopen naar de stad.

voelt dat aan en zal ook nu nog
een man die geheel de dag voor
hem heeft gewerkt, niet naar
huis sturen zonder een glaasje
‘tegen de vermoeidheid en de
invloeden van het weer’.
De ongelijke machtsverhoudingen bleven schrijnend:
,,Hoezeer de kleine man afhankelijk was van zijn werkgever,
blijkt uit de woorden van een
man van 63 die vertelt: ‘Ik werkte op een kleine knoek niet ver
van de stad en verdiende vijftig
cent per dag. ’s Zaterdags werden we uitbetaald; dat wil zeggen, als de shon geen bezoek
had. Want soms zei de fitó: ‘Ik
kan geen geld gaan halen, er
zijn mensen bij meneer op bezoek’. En dan moesten we
wachten tot zeven uur’.” Voor
de pater was dit trauma van de
slavernij mede de verklaring
voor het feit dat de ‘Curaçaose
arbeider in het algemeen niet
van regelmatig werken houdt.
Het wordt door de meesten als
dwang aangevoeld, ook al doen
ze het toch, om aan een boterham te komen. Veelvuldig komt
het voor, dat iemand een goed
betaalde vaste job opgeeft en
gaat werken voor aanmerkelijk
minder geld, maar met meer
vrijheid’. Als voorbeeld beschreef hij: ,,Moeizaam roeiend
kwam de visser naar de wal.
Uren onderweg geweest om kanasters te lichten. Buit: twee
blikken kleine visjes. Daarmee
moest hij naar huis, zijn gezin
laten eten en de rest zien te verkopen.

‘Maar man, zou jij niet liever
een baantje zoeken in de stad
met een vast inkomen?’
‘Welnee, daar kom ik juist
vandaan. Was bij de telefoondienst. Ben juist weggegaan
omdat je er altijd op vaste uren
moet werken.”
De pater kwam op het eiland
in de piekperiode van de Curaçao Petroleum Industrie Mij
(CPIM)-raffinaderij tijdens de
Tweede Tereldoorlog, met zoveel arbeidskrapte dat arbeiders
massaal uit omringende eilanden werden betrokken. In Sambumbu schreef hij: ,,In de kwade tijd van ‘voor de olie’ was het
voor jeugdige lieden buitengewoon moeilijk om aan werk te
komen. Zonder baardgroei
werd je gewoonweg geweigerd.
Op Montanje leefde een familie
met vier grote jongens, maar
geen van hen had nog maar een
schaduw van een baardje; niemand kwam aan de slag. Het
werk was zo schaars, dat een
van de voornaamste bezwaren
tegen een vaste oeververbinding
Punda-Otrobanda was, het werkeloos worden van de pontjesvaarders. Wie wat wilde verdienen, moest de zee op, of in den
vreemde gaan arbeiden, waar
menigeen als slachtoffer van
malaria ten gronde ging. Zo
zingt een jongeman, die wel degelijk van de gevaren afweet,
zijn verlangen uit, om met zijn
vriend op het eiland Santa Martha te gaan werken: Ik wil naar
Santa Martha gaan, al sterf ik de
volgende dag. Ik wil naar Santa

Martha gaan, al kom ik nooit
meer terug. Ik wil naar Santa
Martha gaan, al komt alleen
mijn doodsbericht terug.”
Ook het dilemma van het arbeidsethos adresseerde hij: ,,Arbeiders houden er een eigen jargon op na om elkaar te waarschuwen, dat de baas op komst
is. De roep: ‘Dam a jena’, betekent letterlijk, dat het reservoir
achter de dam door de regen is
volgelopen en er iets moet worden gedaan. Praktisch betekent
het ‘gauw aan het werk, de baas
komt’. Hetzelfde geldt voor ‘Laman ta jen’, de zee staat hoog.”
En over de kwaliteit van het geleverde werk merkte hij op: ,,Iemand die zijn werk niet goed
doet, wordt een ongediplomeerde vroedvrouw genoemd: ‘vroemoe sin pampel’; of ook wel
‘vroemoe di bon ora’, een vroedvrouw die niets te doen heeft.
En dit laatste is ook de naam van
een vreemde maar mooie vis
‘gadji, rei di laman’, een vis die
je altijd aantreft in een hol of onder een koraal, maar die je nooit
in actie te zien krijgt.” In zijn vele observaties over de vrouw noteerde hij: ,,De arbeid van bepaalde vrouwen van Bandabao
bestond uit lopen naar de stad.
Ze liepen volgens een vast schema, beladen met een mand eieren en wat strohoeden. Dat begon maandagsmiddags om drie
uur: ze haalden de Kloof of Seru
Grandi. Onder een boom brachten ze de nacht door. Vroeg in
de morgen bereikten ze de stad.
Om twaalf uur ’s middags be-

gon de terugtocht, in één ruk en
waren ze dan juist voor het donker thuis. Woensdags en vrijdags had eenzelfde tocht plaats.
Zondags werd niet gelopen, tenzij alleen maar een uurtje naar
de kerk en een uurtje terug.”
Deze mogelijk wat koel aandoende etnografische beschouwingen van Pater Brenneker belichtten een heel andere zijde
niet: zijn compassie, mededogen en betrokkenheid bij de lijdende mens. Daarover getuigde
hij als zielzorger bij uitstek in
andere geschriften, soms in felle aanklacht tegen de misstanden en soms in wanhoop, zelf
in diepe twijfel.

‘Mijn achterwerk is stijf van het
zitten in de boot’.

