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Dinsdag 14 maart
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Licht tot half bewolkt met
plaatselijk een lichte bui van
korte duur. De wind waait uit
het oosten en is matig, wind-
kracht 3 tot 4; af en toe vrij
krachtig tot krachtig in uit-
schieters. De zee is overwe-
gend matig met golfhoogtes
van 1 tot 2 meter.

Tijdelijk meer bewolking
met enkele plaatselijke bui-
en.
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windkracht 3 - 4 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur

BOVENWINDSE EILANDEN

BENEDENWINDSE EILANDEN
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VANDAAG

MORGEN

HET WEER OP
DE ANTILLEN

KONG: SKULL ISLAND
Nieuw deze week
Dagelijks: 20.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30

DOUBLE PLAY
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 20.15
Zat.- en zondagmatinee: 14.45

KONG: SKULL ISLAND IN 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.00

LOGAN
Dagelijks: 16.45 19.45
Late show vr.- en zaterdag: 22.45

SILENCE
Zat.- en zondagmatinee: 13.30

FIST FIGHT
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

A CURE FOR WELLNESS
Dagelijks: 17.30

THE LEGO BATMAN MOVIE
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

FIFTY SHADES DARKER
Dagelijks:  17.30 20.30
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

SLEEPLESS
Dagelijks: 20.00 22.15
Late show vr.- en zaterdag: 23.30

BALLERINA
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

www.thecinemas.an

www.themoviescuracao.com

KONG: SKULL ISLAND
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.00 20.45
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15

DOUBLE PLAY
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15 21.00

KONG: SKULL ISLAND MX-4D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.15 20.00
Zat.- en zondagmatinee: 14.30

KONG: SKULL ISLAND 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.30 21.15
Zat.- en zondagmatinee: 15.45

FIST FIGHT
Late show vr.- en zaterdag: 23.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15

FIFTY SHADES DARKER
Dagelijks: 19.15

JOHN WICK: CHAPTER 2
Dagelijks: 21.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.00

THE SHACK
Zat.- en zondagmatinee: 15.15

THE GREAT WALL
Dagelijks: 16.45

THE SPACE BETWEEN US
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

BALLERINA
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

HIDDEN FIGURES
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 14.00

9 - 15 MAART

9 - 15 MAART

B I O S C O P E N Tula in augustus
Door Fred de Haas

Het is traditie geworden
om in de maand au-
gustus het feit te her-

denken dat in 1795 de ‘slaaf’
Tula op Curaçao een opstand
ontketende tegen het gezag van
het Nederlandse koloniale be-
wind.

De betrekkelijk kleine groep
vrijheidsstrijders bleek niet
opgewassen tegen het op het
eiland gevestigde koloniale
Nederlandse leger. De opstand
was hiervoor te kleinschalig en
de geografische situatie op het
eiland niet gunstig.

Het zou in dit verband dan
ook absurd zijn om de opstand
van Tula te vergelijken met,
bijvoorbeeld, de grote revolutio-
naire bewegingen op Haïti waar
er sprake was van de aanwezig-
heid van een betrekkelijk groot
Frans koloniaal leger en hon-
derdduizenden opstandige -
soms vrijgemaakte - slaven die
werden geleid door zwarte com-
mandanten als Toussaint en
Dessalines die hoge rangen
hadden bekleed in het Franse
leger en door Franse militairen
waren getraind.

De oude situatie op Curaçao
zou zich nog tot 1863 voortzet-
ten, waarna er tot diep in de 20e
eeuw nog een periode volgde
van koloniaal gezag die uitein-
delijk werd afgesloten door
nieuwe - voor Aruba en Curaçao
autonome - vormen van be-
stuur.

In Nederland heeft in de loop
der jaren een bewustwording
plaatsgevonden van de op hu-
manitair gebied soms traumati-
sche gevolgen van het Neder-
landse kolonialisme. Men is
eindelijk bereid deze gevolgen
publiekelijk onder ogen te zien
en hieraan vorm te geven door
officiële aanwezigheid bij sla-
vernijherdenkingen en het
organiseren van tentoonstellin-
gen. Zo is er in het Nationaal
Archief in Den Haag in 2017
een tentoonstelling geopend
over de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie en zal er over
enkele jaren een groots opgezet-
te expositie over de slavernij
komen in het Rijksmuseum. 

De jaarlijkse Tula-herdenking
zou een goede gelegenheid
kunnen bieden om - zowel op
Curaçao als in Nederland - niet
louter de aandacht te richten op
die ene, specifieke gebeurtenis
uit het verre verleden, maar om
de herdenking in een bredere
context te plaatsen. Bijvoorbeeld
door stil te staan bij de begrip-
pen Macht, Onderdrukking en
Opstand in verleden en heden.
Vanzelfsprekend moet daarbij
de herinnering aan de ‘slaven-
tijd’ levend worden gehouden
en niet vervagen in de brede
context.

In zo’n breder kader zou een
dergelijke presentatie als groot-

ste gemene deler ‘beeldvorming
rond de slavernij door de eeu-
wen heen’ kunnen hebben.
Zo’n thema kan onverwachte en
vaak paradoxale perspectieven
openen.

Aan de hand van historische
teksten, portretten, beelden,
schilderijen en tekeningen kan
men inzicht krijgen in de ma-
nier waarop mensen hebben
gedacht - of niet gedacht - over
de onderdrukte en vernederde,
zowel blanke als zwarte mede-
mens. Daarbij kunnen allerlei
beelden en gegevens de revue
passeren: de wetten van Ham-
murabbi, het denken over sla-
vernij van de oude Grieken, het
deporteren van honderdduizen-
den mensen uit door de Romei-
nen veroverde gebieden, de
Arabische handel in miljoenen
mensen uit landen ten Zuiden
van de Sahara en de Kaukasus,
het vaak ellendige leven van de
van hun ‘heer’ afhankelijke
lijfeigenen in de Europese,
feodale Middeleeuwen, het
bedrijf van de Afrikaanse make-
laars in slaven, het verzet van
gevluchte slaven (de ‘marrons’)
die hun eigen autonome ge-
meenschappen inrichtten, de
‘negerjongetjes’ die dienst de-
den als een soort speeltje voor
‘adellijke’ dames aan de Franse
en Spaanse hoven, het gedwon-
gen ‘fitnessdansen’ aan boord
van de slavenschepen, de op-
rechte vrolijkheid van de zwarte,
Caribische muzikanten en hun
deels door Afrikaanse tradities
geïnspireerde muziek, de mil-
joenen ‘blanke’ lijfeigenen in
Rusland die pas in 1861 werden
geëmancipeerd, de oorlogsmis-
daden van de door de Franse
generaals Leclerc en Rocham-
beau geleide Franse soldaten in
Haïti (het toenmalige Saint
Domingue) en de oorlogsmis-
daden van zwarte Haïtiaanse
vrijheidsstrijders als Dessalines,
de racistische opvattingen van
Europese denkers uit die tijd, de

opvattingen van tegenstanders
van de slavernij als Sharp en
Wilberforce in Engeland, de
halfzachte houding van Voltaire
en Condorcet in Frankrijk en de
krachtige figuur van de uit de
Elzas afkomstige Fransman
Schoelcher die met succes
streed voor de afschaffing van
de slavernij in de Franse kolo-
niën. 

Het gaat in zo’n presentatie
uitdrukkelijk niet om de schuld
van onze voorouders af te wen-
telen op de mensen van nu,
noch om het tonen van allerlei
kwellingen en straffen uit de
slaventijd. Dat is genoegzaam
bekend. Het zou vooral moeten
gaan om het bewust maken van
de manier waarop de mense-
lijke geest kan werken ten aan-
zien van ontstellende fenome-
nen als slavernij en door kerk
en Staat gesanctioneerde onder-
drukking. 

Ik hoop dit in de komende
maanden nader te kunnen
uitwerken en illustreren. Aldus
gepresenteerd moet zo’n ge-
schiedenis een les zijn voor
degenen die zich, vanuit het
heden, rekenschap willen geven
van het soms langdurig falen op
moreel gebied van het mense-
lijk bedrijf van vroeger.

In dit verband is het ook voor
de Antillen van groot belang dat
elke onderwijzer/leraar door-
drongen is van de grote lijnen
waarlangs de Antilliaanse en
Caribische geschiedenis zich -
soms op nietsontziende wijze -
heeft voltrokken. Het is daarom
aan te bevelen dat er in elke
pedagogische opleiding een
aantal relevante geschiedenis-
modulen wordt opgenomen die
een leidraad zijn voor degenen
die een belangrijke taak vervul-
len in de ontwikkeling van de
huidige en komende generaties.

Ook Tula-herdenkingen
kunnen in dit bewustwordings-
proces een belangrijke rol spe-
len. 

Bij Tula moeten we blijven stil-
staan, maar de herdenking kan
ook breder getrokken worden.
Er waren in Tula’s tijd in
Engeland drie tegenstanders
van de slavernij, de abolitio-
nisten Thomas Clarkson,
William Wilberforce en Granville
Sharp. 

FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

OPINIE


