Ontdek Tambú!
Inleiding:
Tambú is een muziek- en dansvorm met een lange geschiedenis. Het
is ook de naam van de trom die een belangrijke rol speelt in het
geheel èn de naam voor de samenkomst op zichzelf. ‘We houden
vanavond tambú’: een groep mensen komt bij elkaar en zingt en
danst onder begeleiding van de trom. De wortels van tambú liggen
in Afrika. Het is in de 17e en 18e eeuw op Curaçao ontwikkeld uit
diverse West-Afrikaanse culturen.
Op 30 september is er in Den Haag een festival. Je kunt dan naar tambú luisteren en zelfs les
krijgen hoe je tambú moet spelen en dansen en hoe je teksten kunt maken die tijdens de
tambú worden gezongen. Ook komt de tambú-expert René Rosalia speciaal uit Curaçao om
een lezing over tambú te houden. Als je komt en je blijkt tambú leuk te vinden kun je daarna
een langere cursus doen. Je kunt dan echt goed leren tambú dansen, of hoe je een tambú
tekst moet schrijven of zelf een tambú trom kan maken.
Horacio Hoyer
Tambú werd door de Nederlandse machthebbers bestreden. Tussen 1936 en 1952 was het
zingen, spelen en dansen van tambú zelfs helemaal verboden. Daardoor dreigde tambú uit
te sterven.
Dat we vandaag de dag tambú kunnen horen en beleven is voor een deel te danken aan
Horacio Hoyer. Hoyer kocht in 1948 een apparaat waarmee hij zelf grammofoonplaten kon
maken. In 1949 gaf hij op zijn label Hoyco zijn eerste platen uit. Dit waren opnamen met
tambú door ‘Shon Kolá’ en ‘Petoi’, twee populaire artiesten. Hoyer zag in dat tambú
belangrijk was en moest worden vastgelegd.
Dat Horacio Hoyer respect had voor zijn
eigen verleden, als nakomeling van tot slaaf
gemaakten, kwam onder anderen door zijn
vader, Willem ‘Shon Wein’ Hoyer. ‘Shon
Wein’ verdiepte zich in de cultuur van
Curaçao en de taal, het Papiamento. Horacio
Hoyer nam de platen op en gaf ze uit toen
de tambú eigenlijk nog verboden was. Hij
kroop hiermee door de mazen van de wet.
Het uitgeven van tambú op
grammofoonplaat heeft ongetwijfeld
bijgedragen tot meer waardering en
opleving van het genre. Mede hierdoor is
tambú niet verdwenen maar springlevend!

Advertentie van Hoyer, 1949. In de laatste regel biedt hij zijn tambú platen aan

Label van Hoyers eerste uitgave op Hoyco
De eerste opname van Shon Kolá

Tambú
Voor een groot deel van de mensen die geboren zijn op Curaçao is tambú een onderdeel van
hun leven, ‘a way of life’. Het is iets waar ze veel van houden. Het is onderdeel van hun
traditie, van hun identiteit.
Tambú is in Nederland niet zo heel erg bekend. Toch is tambú in 2015, op initiatief van de
Stichting SPLIKA, geplaatst op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed Nederland. Dat wil
zeggen dat tambú een belangrijk onderdeel is van onze geschiedenis.
Als je dit weet is het misschien vreemd te horen dat tambú ooit verboden was. Het werd
bestreden door de overheid en door de kerk. Dat komt doordat de Nederlandse
machthebbers van toen weinig begrip hadden voor de in hun ogen vreemde cultuur van de
Afro-Curaçaoënaar. Tambú was van de duivel!
Aan veel muziek die je voor het eerst hoort moet je even wennen. Na enige tijd ga je het
soms zelfs mooi vinden, zeker als je er iets meer van weet.
Hier kun je iets te weten komen over tambú; over de geschiedenis, hoe tambú gespeeld
wordt (ritme en instrumenten) en over enkele mensen die belangrijk zijn geweest in de
geschiedenis van de tambú.

Slavernij
Van de 17e tot de eerste helft van de 19e eeuw werd Nederland en andere Europese landen
gehandeld in slaven. Dat is een duistere periode in onze geschiedenis geweest. Het was een
handel in mensen. Tegen hun wil werden deze mensen vervoerd naar andere delen van de
wereld waar ze soms onder slechte omstandigheden moesten werken. De slaaf kon worden
gekocht en worden verkocht. Tegenwoordig spreken we ook wel van ‘tot slaaf gemaakten’.
In de 17e eeuw worden door de West Indische Compagnie mensen als slaaf verscheept. In
Nederland komen ze niet terecht. Curaçao wordt een centrum van de slavenhandel. De tot
slaaf gemaakten worden vanuit West Afrika (Kongo en Ghana) naar het eiland gebracht en
van daaruit te worden verscheept naar o.a. Noord- en Zuid Amerika.
Doordat Curaçao een verzamelplaats is blijven er ook tot slaaf gemaakten achter. Zij werken
op de plantages op het eiland. Om die reden zijn veel voorouders van mensen uit Curaçao
van Afrikaanse afkomst. In 1863 is de slavernij in Nederland en de koloniën afgeschaft. De
tot slaaf gemaakten zijn vrij. Geld om te reizen hebben ze niet dus blijven ze wonen in de
gebieden waar ze ooit slaaf zijn geweest.
Het ontstaan van tambú
De tot slaaf gemaakten zijn onvrij maar ze hebben wel hun gedachten. Die kan niemand ze
afnemen. Zo brengen zij hun cultuur mee uit Afrika. Deze cultuur vormt een geheel. Kunst,
muziek, dans, religie, riten en tovenarij zijn verbonden met elkaar. Met zang en dans vragen
zij hun goden om hulp; een soort bidden dus. Zij vragen dan bijvoorbeeld om regen voor een
goede oogst, of kracht bij tegenslag. Over bepaalde gebeurtenissen en bijzondere prestaties
wordt ook gezongen. Zo worden verhalen doorgegeven aan kinderen. De geschiedenis van
het volk zit in de muziek. Muziek is belangrijk. Het is een communicatiemiddel (een soort
telefoon) tussen elkaar, tussen generaties, met de goden en met overleden dierbaren.
De tot slaaf gemaakten komen uit een groot deel van West-Afrika. Er zijn daardoor
verschillen in hun cultuur. Op Curaçao vermengen deze culturen zich. Ook veranderen
onderdelen van de cultuur doordat de gewoonten van generatie op generatie worden
doorgegeven. Uit deze mix groeit in de 17e en 18e eeuw tambú.
Het is mogelijk dat tambú zich op de plantages heeft ontwikkeld tot een geheimtaal van de
slaven. Zo konden zij met elkaar communiceren zonder dat de eigenaar begreep waar het
over ging. Dubbelzinnigheid in de taal was daarbij van groot belang. Nog altijd is dit een
kenmerk van tambú. De teksten zijn daardoor soms voor een buitenstaande moeilijk te
begrijpen.
Afrikaanse kenmerken van de tambú
In de tambú is de Afrikaanse herkomst goed te horen. Muziek uit Afrika kan je herkennen
aan drie dingen:
1. De muziek is polyritmisch. Poly betekent: veel. Ritme ken je vast wel. Het zit in alle
muziek. Soms dwingt het je mee te tikken of mee te bewegen. Polyritmisch betekent

dat er meedere ritmen tegelijk door elkaar worden gespeeld. Dat is ingewikkeld,
want het moet precies gebeuren, maar het is dan ook opzwepend. Je kunt het zelf
proberen door met twee of drie man in verschillend ritme met je pen op de tafel te
tikken. Bij tambú is het de bedoeling dat de musici en dansers in een soort trance
raken.
2. Er is sprake van een voorzanger en een zanggroep. Bij tambú noemen we de eerste
de ‘labariano’ en de groep het ‘koro’. Het ‘koro’ reageert op de solozang van de
‘labariano’ met antwoord (‘response’ of ‘rospondi’) of door herhaling (bekrachtiging).
3. Het repetitieve element. In de muziek zit veel herhaling met kleine verschillen. Het
lijkt op ‘minimal music’ en kan helpen om een trance op te wekken.
Bij tambú worden maar twee instrumenten gebruikt. De tambú (een trom, ongeveer 40 cm.
hoog met een diameter van 30 cm.) en de ‘heru’ (een metalen gebruiksvoorwerp). Heel
belangrijk is verder het ritmische handengeklap (‘brasa’) en gestamp met de voeten van het
‘koro’ en de eventuele omstanders.
Tambú kan urenlang en zelfs dagenlang duren. De voorzangers wisselen elkaar af en dienen
elkaar van repliek. De voorzanger stelt bepaalde zaken aan de orde (‘statements’). Er is een
constante dialoog tussen de ‘labariano’ en het ‘koro’. Via de instrumenten wordt ook
gecommuniceerd. De lage dreun van de tambú-trom en het schelle, twinkelende geluid van
de ‘heru’ beïnvloeden elkaar in het samenspel.
Vroeger ontstond een tambú spontaan. Later werd het georganiseerd. Ook een
rondtrekkend tambú kwam voor. Deelnemen aan tambú zingen of trommelen kan gewoon
door tijdens het tambú aan te geven dat je mee wilt doen.
Papiamento
De zang is in Papiamento. Dat is een taal, ontstaan op Curaçao in de 17e eeuw, opgebouwd
uit Portugees en Afrikaanse talen met elementen uit onder meer het Spaans, Engels en
Nederlands. Het is ontstaan doordat de inwoners van Curaçao, afkomstig uit allerlei delen
van de wereld, met elkaar moeten communiceren. Papiamento is – net als de meeste
Afrikaanse (Bantu) talen – een toontaal. De betekenis van een woord kan afhangen van de
klemtoon en toonhoogte. ‘Papa’ kan bijvoorbeeld door verleggen van klemtoon en
toonhoogte drie betekenissen hebben:, ‘vader’, ‘paus’ en ‘pap’ (om te eten).
Tambú, voorzanger, instrumenten en dans
Voorzanger en tekst
In tambú zit wijsheid en humor. Een goede tambú-voorzanger kan met een paar woorden
een probleem neerzetten, tot de kern doordringen, een grappige vergelijking maken en een
goede raad geven. Dat is een kunst. Je kunt een goede tambú-zanger vergelijken met een
cabaretier, een rapper of een ‘stand up comedian’. De voorzanger is erg belangrijk. Hij moet
ook snel repliek kunnen geven en natuurlijk muzikaal zijn.

De teksten die bij de tambú gezongen worden zijn vaak maatschappij-kritisch. Vroeger, in de
tijd van de slavernij, werd het zware leven op de plantage bezongen en werd de plantageeigenaar bekritiseerd. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 veranderen ook de
onderwerpen van de tambú. Vaak worden politieke vraagstukken bezongen en/of partijen
op de hak genomen. In de verkiezingstijd wordt soms door een bepaalde partij een tambú
geschreven om de minpunten van de andere partij duidelijk te maken. Ook wordt de draak
gestoken met de problemen waar bepaalde ‘moderne’ voorzieningen mee te kampen
hebben, zoals de telefoon en de waterleiding die (vroeger) vaak niet werkte.
Via de tekst kan tambú een vorm van sociale controle zijn. Mensen die zich misdragen
worden terecht gewezen. Ook worden actualiteiten, misstanden en onbehoorlijk bestuur
becommentarieerd. Dit gaat altijd indirect, vaak humoristisch, door gebruik te maken van
toespelingen, dubbele bodems en metaforen. Soms worden ruzies via tambú uitgevochten.
Vroeger werd tambú ook gebruikt om nieuws te verspreiden (zoals later de krant), verhalen
door te geven (volksarchief) of als jaaroverzicht (een soort oudejaarsconference).
De ‘telele’ is het oudste tambú genre.
Er is een lang, verhalend refrein
(‘weis largu’) en het ‘koro’ zingt
aanvullend ‘telele’. In jaren 40 van de
vorige eeuw komt de ‘tambú weis
largu ku palabra’. Er is ook een lang
refrein maar in plaats van het ‘telele’
wordt dit door het ‘koro’ aangevuld
met korte zinnetjes. Tenslotte is er
de ‘tambú weis kòrtiku’. De tekst is
kort en zeer ‘to the point’. Deze vorm
van tambú is vooral prettig om op te
dansen.

Label van een opname van de telele-tambú
Tanta Mery uit 1952

Instrumenten
De instrumenten bestaan uit de tambú-trom en de ‘heru’. Traditioneel zijn het mannen die
de instrumenten bespelen. Een goede trommelaar heeft veel aanzien. De trom kan zelf
worden gemaakt door een houten stam uit te branden. Ook worden wel houten vaatjes
gebruikt. Als ‘heru’ kan elk stuk metaal worden gebruikt. Door er met een grote spijker op te
slaan krijg je de twinkelende klank. Werktuigen zoals een schoffel (‘chapi’) zijn zeer geschikt.
Die waren vroeger direct voorhanden omdat men vaak van landbouw moest leven. Het
gebruik van de ‘chapi’ heeft ook een extra functie. Het symboliseert vruchtbaarheid en
rijkdom maar ook de dood. Het werktuig wordt namelijk zowel gebruikt om de grond te

bewerken als om doden te begraven. Aan dit soort dingen zie je de bezwerende, religieuze
achtergrond van tambú terug.

De tambú-trom en de chapi.

Dans
De tambú-dans is een typische bekkendans. Vanuit het bekken worden draaiende,
wiegende, stotende bewegingen gemaakt. Men danst los van elkaar, raakt elkaar niet aan,
de armen hebben vrij spel. Vroeger werd de dans door buitenstaanders gezien als een uiting
van seksuele driften. Men vond het schaamteloos. Men ging er aan voorbij dat in Afrikaanse
culturen anders tegen seks en lichamelijkheid wordt aangekeken. Voor de starre
Europeanen, waar het tonen van een blote enkel al wulps was, kon dit niet door de beugel.
Strijd om een vrouw komt ook voor in tambú. Het kan gebeuren dat een man een andere
man, die met een vrouw danst, wegdrukt om zijn positie in te nemen. Dit duwen gaat met de
schouder (‘trankamentu’). Een dergelijk duwpartij is natuurlijk als snel aanleiding tot ruzie.
Dit kan uitmonden in een stokkenduel, een soort primitieve schermpartij. Wie het eerste
verwond is heeft verloren. Het was vroeger gebruik om dan een beetje bloed op de tambútrom te laten druppelen. Een vorm van Afrikaanse symboliek. De trom eist bloed, de trom is
levend ding. Vaak heeft hij zelfs een naam.

Tambú, circa 1960

Tambú-dans kan de eenheid van de groep bevorderen en de verontwaardiging
aanwakkeren. Sommige volksopstanden op Curaçao werden door tambúliederen voorbereid
en aangemoedigd. Tijdens slavenopstand in 1795 schijnt er tambú te zijn gespeeld. De
havenstaking van 1922 werd in tambú bezongen. Bij de revolte in Willemstad, Curaçao van
30 mei 1969 werd gevangenneming van de leider opstand, Wilson ‘Papa’ Godett met tambú
gehekeld.
De dans heeft dus meerdere functies. Hierboven is al een oproepen van regen genoemd. Het
tambú-seizoen startte daarom vroeger in september/oktober, de periode waarin op Curaçao
gezaaid wordt. Ook kan met de dans door hevig te transpireren het ‘slechte’ worden
geweerd. Naast alle symboliek is de dans ook gewoon dans, men doet het omdat men het
leuk vindt.
Onderdrukking van de tambú
Op Curaçao waren de Nederlanders de baas. De tambú maakte de machthebbers bang. Het
wilde ritme, de hevig transpirerende dansers in trance, de als seksueel opgevatte
bewegingen, de ruzies die er soms bij ontstonden en de teksten die men niet of nauwelijks
begreep gaf een onzeker gevoel. De overheid en de Rooms Katholiek kerk bezagen tambú
met wantrouwen en wilde het bestrijden. Er is een verhaal bekend hoe een pastoor op zijn
ezeltje naar een tambú-feest toe reed en de groep mensen daar met zijn zweep uit elkaar
sloeg! Ook was er een pater die de huizen binnendrong. Als hij een tambú-trom vond stak hij
die kapot.

Lange tijd moest men om een tambú te houden een vergunning aanvragen die dan na heel
veel moeite werd verleend. In 1936 werd tambú zelfs verboden. In 1952 werd dit verbod
weer opgeheven. Dit kwam doordat er op Curaçao een regering was gekomen die voor een
groot deel uit Curaçaoënaars bestond. Deze mensen waren niet tegen de tambú.
Algemeen Kiesrecht
Dat die regering er kwam had te maken met de komst, in 1948, van het algemeen kiesrecht
op Curaçao. Vroeger mochten alleen de rijke- en/of hoger opgeleide personen stemmen en
dat waren vaak ook de witte (Europese) mensen. Door het algemeen kiesrecht mocht
iedereen naar de stembus. Ook kwamen er nieuwe politici. Mensen die begrip hadden voor
de cultuur van de Afro-Curaçaoënaar, zoals tambú, of er zelf juist ook van hielden.
De komst van het algemeen kiesrecht was het begin van dekolonisatie. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog (1940-1945) was Curaçao afgesneden van Nederland. Toch bleek het eiland
ook zonder de leiding van het moederland te kunnen functioneren. Daarbij leverde
de olieraffinaderij op Curaçao (en Aruba) grote hoeveelheden benzine en olie voor de
geallieerde legers. Dat was heel belangrijk want zonder dat konden de vliegtuigen niet
vliegen en de tanks, auto’s en motorfietsen niet rijden. Ook doordat Nederland nu, tijdens
de oorlog, zelf meemaakte hoe het was om door een vreemd land (Duitsland) te worden
bezet kreeg de Nederlandse regering (uitgeweken naar Londen) meer begrip voor de wens
naar onafhankelijkheid die in de koloniën bestond. Wilhelmina, toen de koningin van
Nederland, beloofde in 1942 dat de koloniën geleidelijk aan zelfbestuur zouden krijgen. Dat
algemeen kiesrecht was de eerste stap.
Culturele frustratie
Zelfs bezien vanuit de positie van de machthebbers is het dom geweest om de tambú te
verbieden. Tambú was juist een uitlaatklep voor frustraties en het hielp de mensen om hun
lot te aanvaarden. Met tambú, de humor, dans, lekker eten en de gezelligheid kon je de
moeilijkheden van het leven weer aan. Tambú werd daarbij juist ook gebruikt om het
fatsoen binnen de groep van Afro-Curaçaoënaars te handhaven.
Het verbod heeft mensen verdriet gedaan en een slecht zelfbeeld gegeven. Dat werkt door
tot op de dag van vandaag. Het lastige is namelijk dat door het verbod van tambú door
overheid en kerk tambú ook door veel nakomelingen van de tot slaaf gemaakten als iets
verkeerds en primitiefs wordt gezien. Dat is heel erg. Je bent als mens pas echt gelukkig als
je trots kan zijn op je cultuur, je voorouders, je ‘identiteit’.
René Rosalia, die een boek over tambú heeft geschreven, zegt het zo: Het Tambú is een
uiting van de Afro-Curaçaoënaar die herinnert aan het slavenverleden. De kerkelijke en
civiele elite heeft door middel van schoolonderwijs sedert de negentiende eeuw tot in de
huidige moderne periode bij de slaven en daarna bij de vrijgemaakten een schaamtegevoel
voor het eigene aangekweekt. De koloniale ‘beschaver’ verwekte vrees voor de herinnering
aan de eigen geschiedenis en afschuw voor het eigen verleden.’

Hierdoor stuit tambú ook vandaag de dag nog op weerstand, zelfs (of juist) bij nakomelingen
van de tot slaaf gemaakten. Gelukkig is de tambú nu officieel erkend als iets van belang en
van waarde. Het is nu immers verheven tot immaterieel cultureel erfgoed.
‘Shon Cola’ en ‘Petoi’ Coco
Nicolaas Susana, bijgenaamd Shon Kolá (Meneer Kolá) en Petronillia Coco (bijgenaamd
‘Petoi’) zijn beroemde tambú-zangers geworden. Beiden waren intelligent waardoor ze heel
snel een bepaald probleem in de maatschappij konden zien en dat kernachtig konden
bekritiseren. Ze waren op Curaçao erg beroemd. Dat mensen die betrokken waren bij tambú
in twee werelden leefden kun je zien aan ‘Shon Kolá’. Hij was dol op tambú maar hij zong
ook in het kerkkoor!

Shon Kolá achter de microfoon in
De studio van Horacio Hoyer

Label van een plaat die Shon Kolá (onder de schuilnaam
Mansebo) in 1951 heeft opgenomen voor de
Democratische Partij van Curaçao. De titel betekent:
Democraat wil ik zijn.

Tot slot
Je weet nu meer van tambú. Dat waarvan je misschien eerst dacht: ‘wat is dat voor
tromgeroffel en geschreeuw’ blijkt een diepe achtergrond te hebben en heeft een
belangrijke plaats in het leven van mensen en/of bepaalde gebieden in de wereld. Muziek
kan mensen verbinden en dat is zeker ook de bedoeling van tambú.

René Rosalia zegt hierover: Tambú is niet alleen dans en ook niet alleen zang en muziek.
Tambú is het leven zelve. Het maakt deel uit van het Afrikaanse geloof dat met de slavernij in
het gehele Caraïbische Gebied is doorgedrongen. De grondslag van de Afrikaanse religie is
het leven zelf en kan dus niet los van het economische, het culturele en het sociale worden
gezien. De tambú-muziek biedt de mogelijkheid tot emotionele uiting, genot, vermaak,
communicatie, fysieke reactie, sociale controle, instandhouding van sociale instituties en het
naleven van religeuze riten. Het feit dat tambú-muziek aan die functies beantwoord, wil
zeggen dat deze muziek een bijdrage levert aan de continuïteit en stabiliteit van cultuur en
de integratie van de gemeenschap’.
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