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Feest

op Curaçao

Van Carnaval tot Chinees Nieuwjaar:
een jaar in foto’s
62 | fdpersoonlijk | zaterdag xx september 2009

fdpersoonlijk | zaterdag xx september 2009 | 63

Feestvolk

E

en jaar geleden, op 10 oktober 2010, ontstond
in de Caribische zee een nieuw land. Op het Brionplein in Willemstad werd in aanwezigheid
van prins Willem-Alexander en prinses Máxima de Antilliaanse vlag gestreken. Met die symboliek kwam een einde aan de strijd voor onafhankelijkheid. Sinds die dag maakt Curaçao niet langer deel
uit van de Antillen, maar is het een op zichzelf staand land, volwaardig onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor
een deel van de inwoners een heuglijk moment — eindelijk
onafhankelijkheid — maar voor andere Curaçaoënaars een
verdrietige gebeurtenis. Hun geliefde Antillen werden die dag
opgeheven.
Ex-zakenman en nieuwbakken minister-president Gerrit
Schotte deed in zijn speech een oproep aan zijn bevolking om
saamhorig te blijven en de politieke veranderingen op Curaçao eensgezind te dragen. ‘Ons land bestaat uit Westpunt en
Oostpunt met daartussen alle districten die ze verbinden.
Waar wij leven, wonen, werken, naar school gaan, sporten en
uiting geven aan onze cultuur, waar we vrienden en familie
hebben. Wij, de mensen die er wonen, zíjn het land. Met meer
dan 160 nationaliteiten, met verschillende huidskleuren en
religies. Wij allemaal zijn ons land.’
Een land van meer dan 130.000 inwoners, met een geschiedenis van verjaagde indianen, kolonisten en Afrikaanse slaven. Waar de bevolking nu voor een groot deel bestaat uit
Spanjaarden, Nederlanders, Surinamers, Sefardische Joden,

Carnaval in de straten
van Otrobanda,
Willemstad. Waar
carnavalsvierders in
Brazilië vooral zo
weinig mogelijk
kleding dragen, staat
het feest op Curaçao
juist bekend om
de prachtige en
ingewikkelde
kostuums.

Chinezen, Libanezen, Venezolanen, Brits-West-Indiërs, Dominicanen, Haïtianen, Colombianen. Met een rooms-katholieke, protestante, hindoeïstische, islamitische of joodse overtuiging. Ze leven allemaal samen op 444 vierkante kilometer.
Dat vergt solidariteit, maar tegelijkertijd ook flexibiliteit en tolerantie.
En dat lukt, op Curaçao. Want elkaar de ruimte bieden, dat
kunnen Curaçaoënaars. Al eeuwenlang geven de bevolkingsgroepen op eigen wijze vorm aan hun tradities en rituelen. Dat
zie je terug aan de grote verscheidenheid aan feesten die er
jaarlijks plaatsvinden in het land. Als je wilt, kun je op het Caribische eiland haast elke week wel aan de zwier.
Op Curaçao worden de algemene, niet-religieuze festiviteiten bovendien met dezelfde hartstocht gevierd als godsdienstige hoogtijdagen. De Dag van de Vlag en Nieuwjaar: ze zijn er
even belangrijk als het hindoeïstische lentefeest Holi Phagwa,
de Eerste Heilige Communie en een joodse bruiloft.
Fotografe Sinaya Wolfert (1964) heeft de Curaçaose festiviteiten vastgelegd in Curaçao Celebration, een kleurrijk fotoboek met beelden van 24 feesten uit haar vaderland. Van oude
tradities als carnaval, dat al een eeuw lang elk jaar uitbundig
wordt georganiseerd, tot het relatief jonge feest Fuikdag met
Nieuwjaar, waarop jongens en meiden elkaar per boot opzoeken in de Fuik Baai om druk te kunnen flirten.
Wolfert schetst met haar boek een Curaçao dat bestaat uit
verscheidenheid, maar tegelijk toch één is. Daar mag minister-president Schotte best trots op zijn.



Tekst Eva Schuurmans | foto’s Sinaya Wolfert
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De viering van de Eerste
Heilige Communie
vindt steevast plaats in
april en mei. De communicantjes worden
maandenlang op
school voorbereid op
‘hun’ dag, en wonen in
vol ornaat de dienst bij.
Een joodse bruiloft in
de Spaans-Portugese
Snoa-synagoge, met
bijna driehonderd jaar
de oudste in gebruik op
het westelijk halfrond.
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Oudjaar op het centrale
Brionplein in Willemstad. Een groot deel van
de bevolking komt hier
samen om swingend
het jaar af te sluiten.
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Het hindoeïstische
feest Holi Phagwa
wordt gevierd bij de
tempel van Zuurzak.
Niemand is veilig voor
het kleurrijke poeder.
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Boven: Fuikdag wordt
gevierd op 1 januari.
Iedereen met een boot
vaart naar de baai van
Fuik om er wat rond
te dobberen en te
barbecueën. En vooral:
om te kijken en

bekeken te worden.
Onder: brullende
motoren, smeltend
rubber en heel veel
testosteron: het
dragracing-evenement in april duurt
maar liefst drie dagen.

De carnavalsgroep
‘Le Prestige’, winnaar
van de parade in 2011.

Curaçao Celebrations,
Sinaya Wolfert,
ISBN 978-90-810998-0-6,
€38. sinayawolfert.nl
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