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et leven op plantage Knip was hard. Het landwas dor en droog. Behalve wat tarwe wilde erniet veel groeien. Alleen de fruitbomen deden
het goed. Voor de geiten, schapen en koeien was er nauwe-
lijks genoeg gras.

Plantage-eigenaar Casper Lodewijk van Utrecht voer-
de een straf bewind. Hij verlangde van de mensen die hij
van de slavenhandelaren had gekocht dat ze zeven dagen
per week werkten. Het karige loon dat ze daarvoor kregen,
moesten ze verplicht besteden aan dure kleren die ze koch-

ten van... hun eigen eigenaar. Het eten was ronduit slecht.

Als de oogst tegenviel, leden de slaven honger.

Toch waren het niet de erbarmelijke omstandigheden

die Tula deden besluiten op te roepen tot verzet. Tula wil-

de vrij zijn. Hoezeer de blanken ook hun best deden om

hem te vernederen, hij voelde zich niet hun mindere.

Na een lange, warme zondag hard werken — het was op

16 augustus 1795 -- zei Tula tegen zijn medeslaven: 'Morgen

weiger ik aan het werk te gaan.
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1690 De anderen keken hem verbaasd aan.

'Maar wat wil je dan?' vroeg Bastiaan Carpata. 'Meneer
Van Utrecht zal je streng straffen.'

Tula knikte. 'Zolang ik alleen sta, ja, dan zal hij mij
1602 zonder eten opsluiten in het hok. Maar als we nou alle-

maal tegelijk het werk neerleggen, kan hij weinig begin-
160) nen. Samen staan we sterk.'

'Ik doe mee,' zei Bastiaan. Om hem heen klonk het ge-
1624 dempt: 'Ja, ik ook. Ik ook. Ik ook.'

De volgende dag weigerde het merendeel van de hon-
1637 derd slaven om aan het werk te gaan.

'Wat krijgen we nu?' vroeg Van Utrecht.
'644 'We gaan niet werken,' zei Tula. 'We eisen onze vrijheid.'

In paniek schreef de plantage-eigenaar een briefie naar
de gouverneur in Willemstad.

1667 'Geachte Heer De Veer,

Mijn slaven weigeren aan het werk tegaan. Wat moet ik
1743 doen?'

1795 Terwijl Van Utrecht zijn brief opstelde, verlieten enkele
tientallen werkweigeraars plantage Knip. Samen wandel-
den ze door de heuvels. Zonder precies te weten waarnaar
ze op weg waren, bevrijdden ze op elke plantage waar ze
kwamen de opgesloten slaven. Het was niet moeilijk om
medestanders te krijgen. De groep groeide al snel aan tot
meer dan honderd mannen en vrouwen.

Op plantage Santa Cruz hielden ze halt. De blanke ei-
genaren werden gevangengenomen. Het werkvolk werd
bevrijd. Naast Tula en Bastiaan kreeg het gezelschap er een
derde leider bij: Louis Mercier.
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DE OPSTAND,

Om de opstand te bekrachtigen werd een grote hoeveel-heid rum gemengd met kruiden. Alle deelnemers 
dronkeneen slok. Nu waren ze één in de strijd tegen de overheer-sers. Beneveld door de drank en het succes van de opstandgingen de mannen slapen.

op de tweede dag stuurde Tuia Louis op pad. 'Wijtrekken verder op naar de stad. Ik wil dat jij naar plantageKnip gaat om de achtergeblevenen te overtuigen van onsdoel. Vertel dat het verzet groeit. In het grote huis vind jegeweren. Neem er zo veel mogelijk mee. Het zal niet lang
duren voor de gouverneur zijn soldaten op ons afstuurt.'

Tula zelf vertrok met een paar honderd opstandelin-
gen in de richting van Port Marie. Het kostte hem weinig
moeite om de mensen daar te overtuigen van het goede
doel: betere omstandigheden voor alle tot slaaf gemaakten
op Curaçao.

Op de derde dag van de opstand werd Tula gewaarschuwd

dat er een blanke man bij de poort stond te roepen.

'Laat hem binnen,' zei Tula.

De man stelde zich voor als pater Schink. 'Ik kom be-

middelen,' zei hij. 'De gouverneur wil graag weten wat jul-

lie willen.'

Tula legde uit waarom ze het werk hadden neergelegd.

'De werkomstandigheden zijn bar en boos. Het eten is

slecht. We werken zeven dagen per week. Als één iemand

iets heeft misdaan, krijgen alle slaven dezelfde straf. Dat is

niet rechtvaardig.'

Pater Schink knikte begrijpend. 'Jullie willen een betere

behandeling.'

'Nee,' zei Tula. 'We willen vrij zijn.'
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'Dat lijkt me een onmogelijke eis,' zei de pater. 'Ik zou
niet weten hoe jullie opstand kan leiden tot afschaffing van
de slavernij.'

'Ik wel,' antwoordde Tula. 'De slaven op Haiti hebben
'602 ook hun vrijheid teruggekregen.'

'Haïti is Frans,' zei de pater.

1607 'Dat zijn wij ook,' zei Tula. 'We hebben gehoord dat
het Franse leger Nederland is binnengetrokken. Nu Ne-

1624 derland bij Frankrijk hoort, horen wij op Curaçao ook bij
Frankrijk. En dus hebben wij recht op onze vrijheid, net

1637 als onze vrienden op Haïti.'

Pater Schink veegde het zweet van zijn voorhoofd en
1644 zweeg een poosje. 'Ik stap maar weer eens op,' zei hij toen.

'Het wordt al bijna donker,' zei Tula. 'Waarom blijft u
niet slapen?'

1667 Die nacht kreeg Tula nieuws van Louis. De boodschapper

vertelde dat Louis plantage Knip had bezocht en erin was

geslaagd alle medeslaven te winnen voor de strijd. En ook

onderweg hadden nieuwe opstandelingen zich bij de groep

1795 aangesloten. Met een flinke voorraad geweren was de

groep van bijna zeshonderd mannen en vrouwen doorge-

lopen naar plantage Fontein. Daar waren ze aan het plun-

deren geslagen. De meesters van de plantage wisten op tijd

te vluchten. Een blanke man werd tijdens zijn vlucht ge-

vangengenomen.

'Ga door,' zei Tula toen de boodschapper zijn mond

hield.

'Die blanke man was Sabel, de schoolmeester. Toen hij

eenmaal was vastgebonden, pakte iemand het touw en

maakte het vast aan de staart van een paard.'
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EN DE OPSTAND.

'Hoe is het afgelopen?' vroeg Tula gehaast.
'Drie uur later heeft Louis de man met een geweerschot

uit zijn lijden verlost,' zei de boodschapper.
Tula besefte dat het moeilijk was de krachten die hij

had ontketend in de hand te houden. Nu er een dode wasgevallen, was er geen weg meer terug. De soldaten van de
gouverneur zouden geen genade met hen hebben. Er zou-
den meer doden vallen. Als de opstand slaagde, zouden ze
allemaal vrij zijn. Als de opstand werd neergeslagen, zou-
den hij en zijn medestrijders sneuvelen of anders de dood-
straf krijgen.

Nog diezelfde dag werden de opstandelingen beschoten
door tientallen goed bewapende soldaten uit de stad.

'Op de Grote Berg zijn we veilig,' zei Tula.

In groepjes vluchtten de voormalige slaven de hellingen

van de berg op.

Tula stuurde een jongen naar de stad om te spioneren.

Toen de jongen de volgende dag terugkwam, zei hij: 'Er

wordt in de stad een schavot opgericht.'

De drie leiders -- Tula, Bastiaan en Louis -- staken de

koppen bij elkaar. 'We vechten door tot het bittere einde,'

besloten ze samen. En weer dronken ze een paar slokken

van de rum met het kruidenmengsel om hun broederband

te bevestigen.

In de dagen die volgden werden Tula en zijn mannen

voortdurend beschoten. Ook op de Grote Berg waren ze

niet veilig. Er was nog maar een plek over waar ze zich

konden verstoppen: de Sint Christoffelberg. Onderweg

daarnaartoe verzamelden ze zo veel mogelijk eten.
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Op de Sint Christoffelberg hielden de opstandelingen

het een paar dagen vol. Ze ontdekten al snel dat het leger

van de gouverneur alle waterputten in de omgeving van

de berg vergiftigde door er dode dieren in te gooien. Alle

1602 akkers aan de voet van de berg werden in brand gestoken.

Twee weken duurde de opstand nu al. De mannen op de

berg kregen honger en dorst. Ze konden geen kant op.

1624 De gouverneur stuurde steeds meer soldaten naar de

Sint Christoffelberg. Iedere opstandeling die in handen

van de soldaten viel, werd meteen gedood.

De vijftiende dag van de opstand brak aan. Tula riep

1644 zijn mensen bij elkaar en zei: 'We kunnen deze strijd niet

winnen. Er zit niets anders op, we moeten opgeven. Maar

ooit zullen we vrij zijn.'

De dappere strijders namen afscheid van elkaar en keer-

1667 den terug naar hun plantages. Wat moesten ze anders?

Maar één ding wisten ze zeker: ze zouden nooit meer ge-

1743 noegen nemen met de slechte omstandigheden waaronder

ze tot dan toe hun werk moesten doen.

1795

Gouverneur De Veer riep de overwinning uit. Tegen de

1837 plantage-eigenaren die naar de stad waren gevlucht, zei hij:

'Jullie kunnen weer teruggaan naar jullie eigen huizen.'

Maar een heel aantal slavenhouders durfde dat niet.
'Stel je voor dat de slaven opnieuw in opstand komen?'
zeiden ze. 'Wat moeten we dan doen?'

'Geef ze beter te eten,' zei de gouverneur. 'Zeg dat ze op
zondag niet hoeven te werken. Zorg dat ze wat geld over-
houden in plaats van iedereen te verplichten voor veel geld
oude kleren van je te kopen. En nog iets: als iemand straf
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TIJLA EN DE OPSTAND, 1795

verdient, straf dan niet de hele groep.'
'En wat gaat u doen met de leiders van de opstand?'

vroeg Casper Lodewijk van Utrecht van plantage Knip.
'Die krijgen hun verdiende loon,' zei De Veer. 'Tenmin-

ste, als ik ze te pakken krijg. Wie komt vertellen waar ik
Tula, Bastiaan en Louis kan vinden, krijgt 25 goudstuk-
ken.'

Twee weken later wandelde iemand het huis van de gou-
verneur binnen.

'Wie ben je?' vroeg De Veer.

'Mijn naam is Casper Lodewijk,' zei de man. 'Ik kom
van plantage Knip. Ik weet waar Tula zich verstopt heeft.'

En zo werd Tula verraden door een van zijn eigen men-
sen, van zijn eigen plantage. Door een man die door de
eigenaar naar zichzelf was vernoemd.

Ook Bastiaan en Louis werden snel gevonden.

Samen met andere opstandelingen werden ze op brute
wijze verhoord.

'Geef toe dat je van plan was om alle blanken te doden,'

zei de ondervrager.

'Dat is niet waar,' zei Tula. 'We wilden alleen betere
werkomstandigheden. We wilden dezelfde rechten als de

blanken.'

'Je liegt,' zei de ondervrager. 'Jullie waren van plan om

ons allemaal te doden. Jullie wilden zelfde baas worden op

Curaçao. En jij, jij wilde jezelf aanstellen als gouverneur

van het eiland.'

Weer ontkende Tula.

Maar bij het derde verhoor werd hij zo gemarteld dat
hij besloot toe te geven: 'Ja, ik was de leider van de opstand
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en ik was van plan jullie allemaal te vermoorden 
en zo

De volgende dag werden de drie leiders van de opstandgedood door ophanging.

'602 Pedro, de man die Sabel achter zijn paard had gebon_den, onderging hetzelfde lot als de schoolmeester. Hi•
160,' werd met een touw vastgebonden aan een paard en net zolang rond het schavot gesleept tot hij het leven liet.

In de jaren die volgden, groeide Tula uit tot een held. Hij
1637 was de man die ervoor zorgde dat de zwarte mensen op

Curaçao het beter kregen. Toch moesten ze nog achtenzes-
tig jaar wachten tot de slavernij officieel werd afgeschaft.

Over Tula zijn ondertussen vele boeken geschreven. Er
is een toneelstuk over hem gemaakt en een film. Op Cu-
raçao staat een standbeeld ter ere van deze man, die zijn

1667 leven gaf voor de vrijheid van anderen.

1743

1795

-220 -


