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Grassroot & Everyday life 
 
Praktijken, gewoontes 
 
Grenzen overschrijden (ondanks beperkingen) 
 
Migranten/ thuisblijvers (reciprocity) 
 
Emotie: Thuishoren (solidarity/ kinship) 

 



Transnationalisme 



Wat voor identiteit? 



Transnationalisme. Geweldig, toch? 

Vrijheid 
Zelfbeschikking 

Positieve emoties 



Oeps 

“despite great distances and notwithstanding the presence of 
international borders (and all the laws, regulations and national 

narratives they represent), certain kinds of relationships have been 
globally intensified and now take place paradoxically in a planet-

spanning yet common – however virtual – arena of activity”  



Borders 
 

Social cohesion? 
 

Nation-building projects?  



 
Dubbele loyaliteit 

 
Moeilijke post-koloniale relatie 



Qsign vs Wilsoe 
 

2010/2011 
 





“We planted those Tumba’s […] heard the children’s Tumba’s... [the 
children] who walked and inspired us... how great our culture is, how well 
we can do certain things... and when the work is done: the land has been 

plowed, those beautiful Tumba’s were planted, and its time to harvest 
[...]where there could be some money for our bands to earn back some of 
the money they invested in the previous period... I am not fooled by “yes, 
but they’re Curaçaoans!” I try to protect […] the ’i Kòrsou that worked 
here for the whole period […] and then comes a band from outside, that 

did not participate in the Tumba festival, that made no expenses, that’s not 
known as a Tumba band […] When they come saying “I’m from outside” 

they charge more than the local bands”  
Wilsoe january 2011 Interkambio ku JJ -Fiesta FM 



“The people who talk about them [Q-sign musicians] being yu’i 
Kòrsou... They are Yu’i Kòrsou (Curaçaoan), yes. Nobody is 

disputing that! But the band is not a Curaçaoan band! […] Q-Sign is 
not registered anywhere at the chamber of commerce”.  

Helmin Wiels 



“Q-Sign is not from here, that’s why they charge that much, isn’t that 
right? Because they’re not from here. Because the ones ‘from here’ don’t 

charge that amount. Q-Sign is not from here. That’s why everybody is 
crazy about them, isn’t that right? Because they are from ‘outside’!”, 



“At the Hyatt, they were offered food for a performance. So you know 
with how much contempt they treat our musicians […] Or offer them free 
rooms. Don’t you have a room at home? It’s not with your wife that your 

going into that room! […] They denigrate, look down upon our local 
musicians […] and on the other hand you defend a band from outside that 

comes in and charges 15.000 guilders”,   
 

Wiels says referring to the people defending Q-sign. 



 
Dubbele loyaliteit 

 
Moeilijke post-koloniale relatie 



Tussen Nederland en Curaçao  



  



The process to reach independence starts with an independence of the mind, so this 
independence can later serve as a motor for complete independence:  

political independence.  

This process is long but certain. The only way to reach the goal is through perseverance. 

The cultural policy has to be the tip of the main spear in order to reach both levels of 

independence.  

By accepting this goal today, December 2001, we create a basis for the realization of 

independence of the mind and political sovereignty in the course of the 21st  century. 

The current generation has the duty to comply with this sacred mission. 

 

(Rosalia 2001: 1) 
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Wat voor identiteit? 



Afro-Curaçaos identiteitsbetoog 



Fresku 

 



 
 
 
 
 

Ik ben hier 
 
 

“ Hij voelt de leegte bij het denken aan z'n ma en vader, 
weinig herinneringen van toen ze nog samen waren 

Het onderwerp is te zwaar beladen, plus hij is te jong 
daarom uit hij zich maar raar gedragen in plaats van praten 

Mama ziet het niet, ze ergert zich 
ze is verliefd en bezig met haar nieuwe vriendje dus ze merkt niks”  

{…} 
“… hij moest met zijn zus naar papa maar de jongste bleef gewoon 

Hij ziet z'n kleine broertje slapen in de ochtend, 
en als z'n broertje wakker is, is hij al vertrokken 
Met zijn zus naar Curaçao toe in een vliegtuig, 

mama is niet veilig met haar jongste want haar vriend snuift”  
 
 



'Slavengedrag' 
 

Het is tijd voor de zwarte Antilliaanse bevolking om te beseffen dat ze 
meer kunnen doen in hun leven dan op de straat te hangen en de boel 

belazeren. Onze voorvaders hebben maanden in schepen gezeten. Zonder 
te weten waar die lange reis hun naartoe zou brengen. Velen hebben de 
reis niet eens overleefd! Eindelijk aangekomen op het klein eilandje van 

maar zestig kilometer in de lengte, mochten ze op dat eiland op 
zoutplantage in de hete zon werken op blote voeten, tot ze blaren over hun 
voeten kregen, tot die blaren open gingen en open wonden werden.. Open 

wonden die extra pijn gingen doen door de zout die derin kwam. {…} 
totdat de slavernij werd afgeschaft en al die onverkochte slaven op 

Curaçao bleven wonen. En nu? Nu we die zogenaamde vrijheid hebben is 
er maar een vraag. Wat doe je ermee?” 

 



 
 

Vrijheid 
 

Ik voel al jaren iets wat ik vroeger niet onderbouwen kon 
nu zeg ik feiten en ik hoor de mensen denken hou je mond 

nee! je vertrouwt de bron, houd je dom 
als hij je vertelt dat jouw geschiedenis verhaal in Curaçao begon 

je kan geen uitkomst vinden voor een foute som 
we zijn beroofd van ons verleden diamanten goud en brons 

we zijn de weg kwijt dat geldt voor oud en jong 
en daarom gaan de meeste van mijn mensen zo met vrouwen om 

ik vergelijk slavendrijvers met een auto monteur 
want hij steelt je weg, breekt je af en bouwt je om 

dus kijk terug en zoek de oorsprong die de slavendrijvers 
van ons af hebben gepakt voor een voorsprong 

op onze rug te bouwen dankzij slavernij, 
maar ik moet me rustig houden ook al zit de haat in mij huh! 

hoe kan ik rust behouden als ik naar me naasten kijk en zie dat zij 
de laagste zijn van de hele Nederlandse maatschappij 
en waarom falen wij en slagen zij, en waarom zijn de 

grootste hypocrieten parasieten op de aarde rijk” 
{...} 

 



“ zorg dat je slim bent, en je begin kent, want we zijn sterk 
maar we zijn kennis kwijtgeraakt in het tijdperk, 

vandaar dat je vanzelf die mentaliteit erft”  
{...} 

“je ziet niet wat er anders kan vandaar dat het niet anders is 
kennis breekt het slot van je mentale gevangenis, 

hoe wil je vrij zijn als je niet weet dat je gevangen zit 
nu ben je alleen een statistiek dus wees je zelf bewust van welk pad je kiest 

zorg maar dat je je zelf in een vak verdiept zo dat je niet 
de naam van je ras verziekt, je kan meer zijn dan een tasjesdief 

en goed in meer dingen zijn dan atletiek 
en hang niet rond met die zwakke peeps 

die alleen maar met je chillen voor je hasj en wiet 
vroeger was ik verloren dom en agressief 

nu schrijf ik elke keer als ik mijn kracht verlies 
ik vond me rust als ik sprak op beats 

de enige vrijheid die een slaaf had was muziek ! 
een oud Afrikaans gezegde luidt: 

'' tot dat de leeuw zijn eigen geschiedschrijver heeft, zal de jager held zijn'' 
zoek je geschiedenis op, zoek je zelf, dit is niet wie we zijn! 

blijf maar rappen over ho's, coke 
geef het publiek vooral wat ze willen 

dan geef je het publiek ook wat ze nodig hebben: De Waarheid!!!”  



Afro-Curaçaose identiteitsbetoog 

Slavengedrag   
 
vs 
 
Vrijheid  



“reciprocity and solidarity with kinship networks, political 
participation not only in the country of emigration but also 
immigration, […] and the transfer and re-transfer of cultural 

customs and practices” 
(Bauböck and Faist 2010: 11)  



Het gecreoliseerde/cosmopoliete identiteitsbetoog 



     Izaline Calister 



Mensage 
 

“Victoria, look around, this is the new country Curaçao 
[…] 

I am going to teach you about the native Americans, the Portuguese, 
the Spaniards, the Dutch 

Of all the people that in one way or another came to find their 
happiness and fortune in the arms of mother Curaçao 

I’m going to tell you sad and difficult stories of slavery times 
[…] 

Our island that is so interesting,  
specially because it has so many influences that found a rich ground 

to bloom on 
We can enjoy the best that the world has to offer 

We take it and change it to our taste and make it ours 
If we realize this and find a good way to use this to our advantage,  

there is no limit to what we can achieve in this world” 



Victoria, look around, this is the new country Curaçao 
An impressive, colorful island with happy, elegant, contrasting, creative 

people 
A people that cover the whole spectrum of rainbow colors.  

That's what's great of Curaçao, you know? 
You yourself are a perfect fit between all these colors 

Thank god Curaçao has proved to be a mother with warm, generous arms, 
full of compassion for her children who came searching for a better life 

with her 
All that love her and work for her, without regard for color, social 

position or descent. 
Your mother is a proud part of this rich culture 

I can’t wait to teach you the songs I grew up with 
 



Already you do laugh when I sing 'Gang gang fukuyaba' for you 
I call you 'tutuchi' because since little you smiled when I sang 'Albert'i 

shon rika tutuchi' for you 
Can you imagine when you are older and you yourself can sing 

'Chabelita'? 
My dream is to see you open your sweet fifteen party with a well danced 

Waltz,  
like it’s supposed to be 

But you have to swing a good Tambú too 
I hope to see you grow and spend a great deal of your life in a country 

where I know you will feel at home 
Because it’s your culture too 

I hope that Curaçao will hug you as it did me  
and as it did your father who loved this small rock before he got to know 

it 
Victoria, look around you: this is the new country Curaçao. My country, 

your country, our country”  



“reciprocity and solidarity with kinship networks, political 
participation not only in the country of emigration but also 

immigration, […] and the transfer and re-transfer of cultural 
customs and practices” 

(Bauböck and Faist 2010: 11)  



 “the grassroot activities conducted across national borders by actors 
in civil society, independent of and sometimes in opposition to 

official directives and rules” 
 

 

 

 (Ben Rafael et al. 2009: 568).  



'Bully': Andere vorm van 
transnationale identiteitsconstructie?  
 
 
 
 
 
 

 
Mosta Man and Yazzer G 



“reciprocity and solidarity with kinship networks, political 
participation not only in the country of emigration but also 

immigration, […] and the transfer and re-transfer of cultural 
customs and practices” ?? 

(Bauböck and Faist 2010: 11)  



Transnationale identiteitsconstructies 
 

G. Starink-Martha 
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