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WAAROM STAAT DIE SLIJPSTEEN DAAR? 
Een waargebeurd verhaal over een waar verhaal. 

Het is nog niet zo lang geleden dat een nazaat op werkvakantie 

was in Suriname met een witte gast. Zij bezochten het bekende dorp 

Onverwagt in het district Para, op een voormalige plantage, waar in 

de tijd van de slavernij vooral van houtkap sprake was.

Tijdens een wandeling door het dorp stuitten zij op een zeer oud voor-

werp, een ‘draiston’ (slijpsteen) waarmee de slaafgemaakten ooit het ge-

reedschap scherpten voordat zij het bos introkken om hout te gaan kappen. 

‘Waarom staat die oude slijpsteen daar?’ vraagt de witte gast. ‘O, 

dat is een monument’, antwoordt de nazaat terloops. ‘Aha’, zegt de 

gast en: ‘Ja, hij is geblutst en verweerd. Je kan zien dat hij veel te 

verduren heeft gehad, dat symboliseert duidelijk het harde leven van 

de slaafgemaakten.’ 

‘Nee-nee-nee’, antwoordt de nazaat. ‘Bij die draiston kwamen de 

voorouders al in de slaventijd elke dag bijeen en wisselden zij het 

nieuws uit. Later smeedden zij er ook hun plannen om ooit deze 

plantage te kopen. Want als de slavernij straks zou zijn afgeschaft 

wilden zij ook echt van niemand meer afhankelijk zijn. Mede dankzij 

die draiston hebben de voorouders werkelijk het geld voor de aan-

koop kunnen verdienen met houtkap voor eigen rekening, waarvan 

zij hadden afgedwongen dat zij die naast het verplichte werk konden 

verrichten. In 1881 was het zover en werd Onverwagt bezit van de 

gemeenschap. Deze draiston is dus een symbool van verzet, kracht 

en vastberadenheid. Het was en is een belangrijke spirituele anker-

plek, waar we nog steeds op hoogtijdagen bijeenkomen.’ 

De gast, die uit de boeken het heroïsche verhaal kende van de Para-

nen die na 1863 tal van plantages tot gemeenschappelijk bezit heb-

ben gemaakt, moet wel even om zichzelf lachen. Maar er valt ook 

opeens heel veel op zijn plaats. De draiston blijkt ook voor hem heel 

belangrijk te zijn, een slijpsteen van de geest. 
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VOORWOORD
Dit deelrapport is de uitkomst van vele tientallen jaren ijveren voor een museale voorzie-

ning over het Nederlands trans-Atlantisch Slavernijverleden.Door velen is er langdurig 

actiegevoerd, gelobbyd en bergen werk verzet om het trans-Atlantische slavernijverleden 

en de rol van Nederland daarbij onder de aandacht te krijgen van een breed publiek.

Die inspanningen hebben in 1999 geleid tot de oprichting van het Landelijk Platform 

Slavernijverleden en uiteindelijk tot de onthulling van het Nationaal slavernijmonument op 

1 juli 2002 in Amsterdam en een jaar later tot de oprichting van het Nationaal Instituut 

Nederland Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). 

Bij een breed en in toenemende mate divers publiek is er een groeiende belangstelling 

voor het herdenken van de slachtoffers en vieren van de afschaffi ng van de slavernij.

Maar de beweging die dit alles heeft bereikt, is daarmee niet tot een eindpunt gekomen. 

Want conserveren van het erfgoed en herdenken en vieren van de (afschaffi ng) van 

de slavernij, zijn niet louter doelen op zich. Ze dienen juist als startpunt beschouwd te 

worden om telkens opnieuw ook het heden en de toekomst goed te begrijpen en daarin 

wegen voor vooruitgang te vinden. Aandacht vragen voor het slavernijverleden is niet los 

te zien van de wil om nog bestaande achterstanden en negatieve beeldvorming te over-

winnen. Er is ook de noodzaak om de omgeving aan te spreken op nog immer levende 

vormen van racisme, koloniaal denken en ‘witte onschuld’. 

Kennis van het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden en hoe dat heden ten dage 

doorwerkt, is essentieel om inzicht in maatschappelijke en culturele verhoudingen te 

helpen ontwikkelen. Vooral omdat in de slavernijperiode het maatschappelijke en het 

persoonlijke wel heel pregnant samenkwamen in een maatschappelijk systeem dat erom 

draaide individuen louter nog als bron van winst te behandelen. Hierdoor kan het onder-

werp dicht bij de mensen komen, hen raken en prikkelen om de kwestie als een serieus 

onderdeel van de Nederlandse geschiedenis op te vatten. 

Uitgangspunt bij de oprichting van het NiNsee was activiteiten te ontwikkelen op de do-

meinen: Cultuureducatie, Museale presentatie, Onderzoek en Documentatie. Dit werk is 

voortvarend ter hand genomen, hetgeen resulteerde in een tweetal succesvolle tentoon-

stellingen: ‘Doorbreek de stilte’ en ‘Kind aan de ketting’, en in een aantal publicaties, 

serie lezingen, bijeenkomsten en lesprogramma’s.
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Na stopzetting van de Rijkssubsidie in 2012 heeft het NiNsee zich vooral gericht op het 

borgen en versterken van de herdenkings- en vieringsactiviteiten.

Door het unanieme besluit van de Amsterdamse Gemeenteraad om het initiatief te nemen 

om te komen tot een museale voorziening over het Nederlandse trans-Atlantische slaver-

nijverleden kan het NiNsee het werk aan dat domein weer met volle kracht uitvoeren. En 

ook voor de andere domeinen, die vooral draaien om de kennisfunctie van het NiNsee, 

is weer groeiend draagvlak aangetroffen. 

In het proces om tot een Museum te komen heeft het NiNsee de taak op zich genomen 

om te rapporteren over de gewenste Missie en Visie en het ‘Verhaal’ van het Museum. 

Het NiNsee heeft ervoor gekozen om deze opdracht uit te voeren door tientallen betrok-

kenen van het eerste uur, wetenschappers, erfgoedspecialisten en activisten te raadple-

gen over de gewenste koers van het Museum om zo datgene dat in tientallen jaren is 

opgebouwd maximaal te kunnen benutten. 

Daarbij kwam heel duidelijk naar voren dat het Museum niet een eindpunt zal moeten 

zijn, maar een nieuwe stap vooruit. Nu het doorbreken van de stilte goeddeels is gelukt, 

is het tijd om het volledige verhaal over de slavernij- en koloniale periode te vertellen. 

Het verhaal vanaf de eerste mensenroof in Afrika tot en met het heden met de fi guur 

Zwarte Piet en institutioneel racisme is één verhaal. 

Er is grote overeenstemming over dat nu ook de kracht van de voorouders die in slavernij zijn 

gebracht en van de nazaten getoond moet worden. Dat wil zeggen dat de blik zich niet ver-

nauwt tot slaafgemaakt zijn, dus iets waartoe zij gemaakt waren door anderen. Het wordt dus 

een Museum waar de creativiteit, levenskracht, het verzet, de spiritualiteit en het doorzettings-

vermogen van de voorouders van de Afrikaanse diaspora in Nederland getoond worden.

Bij het vertellen van dat verhaal is het nu nodig prioriteit te geven aan zwarte perspectie-

ven en om van meet af aan nazaten van de slaafgemaakte Afrikanen nauw te betrekken 

en het roer in handen te geven bij de werkzaamheden van het museum. 

In dit deelrapport zijn deze gedachten uitgewerkt in de missie en visie van het museum. 

Ook is aangegeven om welke zaken het moet gaan bij het vertellen van het verhaal van-

uit zwarte perspectieven en hoe dat gestalte kan krijgen. 

Wat er van waarde in dit deelrapport wordt aangetroffen, is te danken aan de vele 

tientallen betrokken deskundigen die door ons werden geraadpleegd. Wat er aan het 

deelrapport tekortschiet, komt voor rekening van de opstellers.
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INLE ID ING 
Een ontketend perspectief

‘Black Lives Matter!’ en ‘Er is ook in Nederland systemisch racisme’. Twee 

uitspraken gedaan vanuit heel verschillende levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke posities, maar ze gaan over hetzelfde. Ze drukken de-

zelfde urgentie uit om er eindelijk voor te zorgen dat de nazaten van de 

Afrikanen die ooit in slavernij zijn gebracht als volledig gelijkwaardige 

burgers behandeld en gewaardeerd worden. 

Níet nieuw is de gedachte dat om dit te bereiken meer kennis en begrip 

nodig is van elkaars cultuur en geschiedenis. Wél nieuw is het politieke 

feit dat de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Onderwijs Cultuur 

en Wetenschappen hebben besloten dat er een nationaal museum komt 

over de geschiedenis van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij, om 

dat streven krachtig vorm te geven. Op dit historische moment is het 

goed om vooruit te kijken vanuit een besef van de geschiedenis die tot 

de komst van dit museum heeft geleid. Voortbordurend daarop kan een 

museum ontworpen worden dat zijn rol maximaal kan nemen door een 

belangrijke verdere stap te zetten in de verwerking van dit verleden.

Aandacht voor de trans-Atlantische slavernij was er in Nederland al in de koloniale tijd, 

maar dan vanuit het perspectief van: ‘hier werd iets groots verricht’. Er werd verhaald 

van glorie, avonturiers-moed, ondernemerschap en het vermeende bewijs van westerse 

superioriteit. Er overheerste een ingebeeld superieur perspectief, zonder de slavernij op 

enige manier als probleem te benoemen. Behalve dan dat kolonialen zich beklaagden 

dat de ontvoerde Afrikanen en hun nazaten niet hard genoeg werkten, wegliepen of 

regelmatig in opstand kwamen. Er was vooral sprake van een goedpraten en zelfs een 

positieve waardering van koloniale verhoudingen en slavernij, die honderden jaren het 

beeld in Nederland heeft overheerst. Wie het wil zien, vindt deze traditie nog steeds 

terug in tal van gedaanten. In erfgoed, in straatnamen en in de nog voortlevende vormen 

van koloniaal-racistisch denken waar de nazaten van de slaafgemaakten dagelijks tegen-

aan lopen.
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De strijd tegen die kolonialistische beeldvorming in Nederland kent ook een lange voor-

geschiedenis. Al in de achttiende eeuw hebben groepen intellectuelen zich uitgesproken 

tegen de mensenhandel en slavernij, en werd daarover in het parlement gedebatteerd. 

In de negentiende eeuw werd de slavernij afgeschaft en het racisme werd daarentegen 

versterkt. Maar het was ook de eeuw dat Eduard Douwes Dekker zijn zeer kritische Max 

Havelaar schreef. 

Belangrijke intellectuelen afkomstig uit Nederlandse koloniën, zoals Anton de Kom, Albert 

Helman, Eddy Bruma, Astrid Roemer, Frank Martinus Arion, Edgar Caïro, Moises da Costa 

Gomez en vele anderen, wisten vanaf de dertiger jaren van de twintigste eeuw grote in-

druk te maken op Nederlanders die open stonden voor een kritisch zelfonderzoek. 

In de jaren 70 en 80 is belangrijk onderzoek gedaan door zwarte wetenschappers en 

wetenschappers van kleur zoals Lamur, Van Lier, Siwpersad, Blakeley, CaIro, Dragten-

stein, Arion, Allen, Sandew Hira. Ook witte wetenschappers zoals Van Kempen, Oostin-

die, Hoogbergen, de Groot en van Stipriaan hebben sterk bijgedragen aan een kritisch 

herbezien van het Nederlandse koloniale verleden. 

Vanaf de jaren zeventig heeft vervolgens in Nederland het kritisch geluid van de nazaten 

van de ontvoerde Afrikanen enorm aan volume gewonnen met de immigratie van velen 

van hen in die tijd. Zij hadden ook alle reden om de herinnering aan de tijden van sla-

vernij en koloniale overheersing weer krachtig tot leven te roepen. Immers, de ronduit 

discriminerende manier waarop zij in Nederland behandeld werden, confronteerde hen 

elke dag met de levende realiteit van het kolonialistische culturele erfgoed. 

In het recente verleden zijn de lotgevallen van de ontvoerde Afrikanen en hun nazaten 

aldus vooral onder de aandacht gebracht in verband met aanklachten, over racisme, 

over de bevoorrechte positie van de witte meerderheid en over de onwil om die onder 

ogen te zien, laat staan aan te pakken. Met dat activisme is veel bereikt. Generaties van 

activisten hebben zich ingezet en uiteindelijk met gebundelde krachten indrukwekkende 

resultaten geboekt. Een monument op het Surinameplein in Amsterdam werd opgericht, 

een nationaal monument werd onthuld door de koningin en het NiNsee is er gekomen 
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Er is tevens een jaarlijkse Nationale Herdenking en Viering van de wettelijke afschaffi ng 

van de slavernij en er is een begin van aandacht voor het slavernijverleden in onderwijs-

programma’s en in steeds meer Gemeenten. 

Er is ook door tal van culturele en erfgoedinstellingen aandacht besteed aan de trans-

Atlantische slavernij. Presentaties door musea, archieven en theaters hebben bijgedragen 

aan het doorbreken van de stilte rond de slavernij bij het grote publiek in Nederland. 

Door het ijveren voor ‘decolonising the institutions’ zijn ook op tal van plekken waar 

erfgoed beheerd wordt, belangrijke correcties van en commentaar op het koloniale per-

spectief aangebracht. 

Door dit - op zich begrijpelijke - éénzijdige, activistische accent op de aanklacht en het 

corrigeren van het bestaande koloniale vertoog is echter het dominante beeld van de 

Afrikanen en hun nazaten vaak versmald tot dat van slachtoffers. Het zicht is daardoor 

belemmerd op wat de tot slaafgemaakten nog meer waren dan dat, op wie zij werkelijk 

waren, ondanks datgene waartoe mensenhandelaren en plantage-eigenaren hen wilden 

maken. Zij waren vanzelfsprekend ook belangrijke, volwaardige, intens levende, cultu-

reel, intellectueel, seksueel, sociaal actieve mensen, kunstenaars, ondernemers, activisten. 

Zij waren ook degenen die nog steeds levende talen en culturen hebben vormgegeven en 

daarmee inmiddels ook het Nederlandse culturele landschap hebben verrijkt. 

Het is voor de nazaten en hun omgeving van groot belang om ook eindelijk dát beeld 

krachtig naar voren te brengen. Het is demotiverend de eigen voorouders alleen als 

slachtoffers te zien afgebeeld. Het draagt ook niet bij aan een beeld van gelijkwaardig-

heid bij de omgeving. Er moet nu voorbijgekomen worden aan het louter doorbreken 

van de stilte en het corrigeren van koloniaal getoonzette verbeelding van het verleden, 

waarbij nog steeds-ongewild- het koloniale perspectief toch telkens het vertrekpunt is.

Het onder het motto ‘gedeelde geschiedenis’ op te richten museum biedt de kans om dat te 

bereiken. Het uitgangspunt daarbij is het besef dat weliswaar sprake is van een gedeelde 

geschiedenis, maar dat daarbij geen sprake was van gelijk delen. Men deelde wél tijd en 

ruimte met elkaar, maar niet de ervaringen van onderdrukking en uitbuiting, niet de macht 

en de welvaart. Ook het beschrijven en presenteren van deze gedeelde geschiedenis 
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vond plaats onder ongelijke machtsverhoudingen. Om voorbij te komen aan het koloniale 

perspectief is het nodig om die machtsverhoudingen nu verder te doorbreken. 

Daarom kiest het nieuwe museum principieel voor de veelheid aan perspectieven van de 

ontvoerde Afrikanen en hun nazaten zélf en voor de duurzame betrokkenheid van naza-

ten als organisatorisch principe om dat te realiseren. Het vertrekpunt is telkens de eigen 

stem van de slaafgemaakten en hun nazaten, zoals die nog op tal van manieren terug-

gevonden kan worden. Daarbij is het cruciaal om de totale geschiedenis en cultuur van 

de mensen waar het om ging en gaat in beeld te brengen. Dan komt uiteraard als vanzelf 

een sterke focus op de trans-Atlantische mensenhandel en de slavernij te liggen, want die 

was sterk bepalend in hun leven. Maar wat vermeden moet worden is om deze extern 

opgelegde toestand voorop te stellen als allesbepalende lens, want dat zou meteen weer 

die beperking van de blik meebrengen, waarbij hun eigen handelen, verlangen, dromen, 

denken en daadkracht tot afgeleide worden gemaakt. 

Door die ruime blik wordt dan ook een belangrijke stap gezet om te bereiken dat de 

geschiedenis van iedereen in Nederland vertegenwoordigd wordt in het museale en edu-

catieve aanbod, op een manier die voortkomt uit de eigen cultuur. Zo’n museum verkrijgt 

alleen al daardoor nationale betekenis. Het enorme belang ervan is dat het gaat om 

een onmisbare aanvulling op het palet, doordat de Afrikanen en hun nazaten centraal 

staan in dit museum. Dat maakt ook dat het voor de nazaten een belangrijke sacrale en 

spirituele betekenis krijgt. 

Het museum is ook van groot belang omdat het duidelijk maakt dat de slavernij- en koloni-

ale geschiedenis op talloze manieren doorwerken in de samenleving als geheel tot op de 

dag van vandaag. En ook dat wordt als belangrijke context en urgent vraagstuk tegelijk 

getoond in het museum. Het daarover bestaande, verspreid aanwezige, inzicht en materi-

aal wordt krachtig op één plek gebundeld, aangevuld, vernieuwd en gepresenteerd. 

Het museum krijgt aldus een meervoudige transformationele rol. Het beeld van het ver-

leden en de wijze waarop er over gesproken wordt, zal worden verrijkt en veranderd, 

doordat een ander perspectief is gekozen dan meestal gehanteerd wordt en er onder 

veranderde machtsverhoudingen gewerkt wordt. Op basis van die vernieuwingen kan 
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aan het publiek een nieuwe ervaring worden geboden. De inzet is om daarmee ook te in-

terveniëren in de beleving bij het brede publiek. Wat nu nog lang niet door iedereen als 

belangrijke gedeelde geschiedenis wordt gezien, kan dat door de komst van het museum 

worden. De koloniale en slavernijgeschiedenis ís Nederlandse geschiedenis. Een proces 

van transformatie van de manier waarop die geschiedenis beschreven en gepresenteerd 

wordt is een gebeurtenis van nationale betekenis. 

Het museum staat dus voor een bijzondere uitdaging. Het gaat om een museum waar 

mensen niet voor recreatie of puur uit historische belangstelling heen zullen gaan. Toch 

zijn er redenen om aan te nemen dat het museum door het publiek gevonden zal worden. 

Er is bij brede lagen van de bevolking belangstelling voor geschiedenis en een positieve 

grondhouding tegenover een kritische benadering daarvan. Een transparante transforma-

tie van het beeld en het spreken over een belangrijk deel van de geschiedenis kan op de 

nodige aandacht rekenen. Bovendien zal het museum veel nieuws en verrassends tonen 

en tegelijk aanknopingspunten bieden voor herkenning. Immers, mensen die in verzet 

komen tegen hen aangedaan onrecht kunnen op sympathie en waardering rekenen die 

mede teruggaat op de eigen ervaringen die vrijwel iedereen heeft met verzet, emancipa-

tiestrijd en bevrijding. 

Er is geen betere manier om de uitdaging aan te gaan dan door middel van een dyna-

misch museum. Dus een museum dat een platform voor dialoog creëert op basis van in-

zicht, historische context en veelzijdige interpretaties, een vrije, veilige ruimte voor gesprek 

waarbij men elkaar niet direct de maat neemt, maar waar iedereen wat kan leren, de 

complexiteit van deze geschiedenis kan ervaren, vragen kan stellen en met antwoorden 

kan komen. Al deze overwegingen komen tot uitdrukking in de missie van het museum.

MISS IE
De missie van het museum is het tonen van de perspectieven, de kracht 

en de strijd van de slaafgemaakten en hun nazaten, waarbij het Neder-

lands trans-Atlantisch slavernijverleden, de erfenissen en de doorwer-

king daarvan centraal staan. Hierbij is de museale voorziening een kata-

lysator voor sociale verandering.
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OPZET  VAN D IT  DEELR APPORT
De opdracht aan het NiNsee luidde om een inhoudelijke werkgroep te leiden die zou 

rapporteren over de volgende thema’s: 

1. Missie, visie en nationale betekenis 

 a) De missie en visie voor de te realiseren nationale museale voorziening slavernijver-

  leden worden getoetst. Elementen uit de missie en visie zijn onder meer:

  het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden, het centraal stellen van voorou- 

  ders, verzet in kaart brengen, doorwerking in het heden, inclusie, dialoog. 

 b) De wijze waarop de museale voorziening zich onderscheidt en een meerwaarde

  heeft ten opzichte van de bestaande musea zoals het Rijksmuseum, het Museum

  van Wereldculturen, het Amsterdam Museum en het Scheepvaartmuseum, wordt

  uitgewerkt in de missie en visie. 

 c) De samenwerking met en inbedding in de museale/culturele wereld wordt uitge-

  werkt in de missie en visie. 

 d) De vraag op welke wijze de museale voorziening nationale betekenis heeft, wordt 

  uitgewerkt door het trans-Atlantisch slavernijverleden als integraal onderdeel van 

  de Nederlandse geschiedenis een plek te geven. 

2. Focus en representatie 

 a) Er wordt aangegeven hoe de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel 

  en de Afro-Nederlandse gemeenschap in Nederland behandeld wordt in de

  museale voorziening. 

 b) Er wordt aangegeven waar de museale voorziening zich, in de toekomst, al dan  

  niet gefaseerd, nog meer op richt. 

De uitwerking van bovenstaande punten zijn onderdeel van de focus van de museale 

voorziening en worden in een volgende fase na de verkenning nader uitgewerkt. 

3. Verhaal, doorwerking en erfenis 

 a) Er wordt een strategische analyse gemaakt over de manier waarop de boodschap 

  en het verhaal van de museale voorziening kan worden uitgedragen, op basis van 

  onder meer historische en wetenschappelijke bronnen. 
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 b) Er wordt duidelijk gemaakt op welke wijze je tot een aansprekend verhaal kunt  

  komen over het trans-Atlantische slavernijverleden vanuit de brede Afro-Neder-

  landse gemeenschappen voor het Nederlandse publiek. 

 c) Daarnaast wordt tevens een strategische analyse opgenomen over de manier

  waarop het slavernijverleden met het heden kan worden verbonden. Hieronder

  valt de doorwerking in het heden en de erfenis van het slavernijverleden. 

 d) Onderdeel van deze analyses is het betrekken van de brede Afro-Nederlandse

  gemeenschappen en de nazaten van de tot slaafgemaakten. 

  De uitwerking(en) van bovenstaande punten zijn in de fase na de verkenning

  onderdeel van het ondernemingsplan. 

In de inleiding van dit deelrapport is reeds ingegaan op de missie en de nationale bete-

kenis van het museum (vragen 1.a. en d). 

In het hoofdstuk over de visie van het museum wordt uitgewerkt hoe het beeld van het 

Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden zal worden opgebouwd door de voorou-

ders centraal te stellen, verzet in kaart te brengen en doorwerkingen van dat verleden 

een belangrijke plaats te geven (vraag 1.a.). 

De vernieuwende en onderscheidende rol die het museum wil nemen, wordt hier ook in 

activiteiten en functies vertaald (vraag 1.b.). Er wordt geschetst hoe het Museum in sa-

menwerking met bestaande musea en andere erfgoedinstellingen op een uitnodigende 

en inclusieve manier een platform voor dialoog, kennisvermeerdering en betrokkenheid 

kan bieden voor een breed publiek (vraag 1.c.). 

In het hoofdstuk ‘De weg naar het verhaal’ wordt eerst de focus en representatie (vraag 

2.a.) beantwoord. Er wordt uitgewerkt hoe de geschiedenis van de trans-Atlantische 

mensenhandel en de Afro-Nederlandse gemeenschap in Nederland behandeld wordt in 

de museale voorziening. Daarna wordt ingegaan op verhaal, doorwerking en erfenis. 

Er wordt uitgewerkt wat onder ‘zwarte perspectieven’ wordt verstaan en hoe zich die 

verhouden tot andere perspectieven. Er wordt getoond hoe vanuit zwarte perspectieven 

een aansprekend verhaal kan worden ontwikkeld op basis van de kennis aanwezig in de 

Afro-Caribische gemeenschappen (vraag 3 a,b,c). Er wordt betoogd dat iedere presen-
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tatie moet beginnen met een gesprek met nazaten, die daarmee het centraal stellen van 

zwarte perspectieven in de praktijk belichamen (vraag 3d). 

De centrale transformatie die wordt bereikt door het prioriteren van zwarte perspectieven 

is een kanteling van het beeld. De kracht van de voorouders komt nu in beeld. Er vindt 

een re-approriatie plaats van gevoelige maar belangrijke thema’s als geweld tegen en 

levensvreugde van de slaafgemaakte voorouders. 

Belangrijke thema’s worden aangereikt die dienen om de focus van het museum mee te 

bepalen (vraag 2a). Zij draaien om belangrijke manieren waarop het verleden verbonden 

is met het heden. Het gaat om voorbeelden van transformaties, uit het verleden, die nog 

voortduren nu gaande zijn, of gewenst zijn en die draaien om de complexe verhoudingen 

tussen zwart en niet-zwart, onderdrukt, vrij en onvrij. Creolisering is zo’n thema, als rode 

draad in de ontwikkeling van de culturen van de Afrikanen en hun nazaten, colorisme, een 

in de koloniën ontstaan fenomeen dat nog steeds doorwerkt is er ook één. Het ontstaan 

van institutioneel racisme is een focuspunt, de omgang door Nederland met de voorma-

lige koloniën en ook de roep om reparations. Zij geven richting aan de vraag waar het 

museum zich in de toekomst op zal richten (vraag 2b) en bieden aanknopingspunten om 

eventueel ook breder naar de koloniale geschiedenis te kijken dan alleen naar hetgeen 

in het Caraïbisch gebied, de West-Afrikaanse kust en in Nederland gebeurde en gebeurt. 

Er wordt ingegaan op de betekenis van de verschillende soorten bronnen en hoe de klas-

sieke hiërarchische verhouding tussen het geschreven woord en andere bronnen door-

broken moet worden om zwarte perspectieven tot hun recht te laten komen (vraag 3a). 

Daarbij komt onder meer naar voren dat ook de activiteiten om tot verwerking van het 

verleden te komen en de ervaringen met de hedendaagse doorwerkingen ervan belang-

rijke ingangen bieden naar begrip van het verleden (vraag 3c). 

Tot slot wordt het groeipad van het museum geschetst. In een bijlage bij het deelrapport 

wordt een historisch overzicht geboden dat beoogt een weergave te zijn van het corpus 

aan kennis dat tot nog toe door zwarte en witte onderzoekers is vergaard over het ver-

leden. In kaders zijn manieren weergeven om tot transformationele verhalen te komen en 

aanzetten tot zulke verhalen. Het transformeren van de verhouding tussen een centraal, 

dominant corpus en verhalen van zwarte perspectieven die nu nog ernaast staan, in ka-

ders, geeft precies de uitdaging voor het museum aan.
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VIS IE
Vooroplopen in het proces van verwerking, door de slaafgemaakten en 

hun nazaten binnen één generatie een volwaardige plek te geven in de 

nationale geschiedenis. Het museum maakt gebruik van de kracht en de 

strijd van de voorouders voor een menswaardig bestaan en staat in het 

teken van een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Toelichting op de visie

Het museum toont het gedeelde verleden vanuit het besef dat het ‘delen’ van dit verleden 

wel onder zeer ongelijke machtsverhoudingen plaatsvond en dat er van ‘eerlijk delen’ 

geen sprake was. Die ongelijke machtsverhoudingen hebben ook doorgewerkt bij het 

bestuderen en presenteren van dit verleden, tot op de dag van vandaag. Het slavernij-

verleden is ‘contested history’ en de strijd om de geschiedschrijving is onderdeel van het 

verhaal. Het museum toont dit gegeven en maakt het productief door zelf een publieke 

werkplaats te zijn waar zichtbaar voor iedereen aan verrijking van kennis en interpreta-

ties van het slavernijverleden wordt gewerkt. Zowel dit transformatieproces als de uitkom-

sten ervan zijn van nationale betekenis. 

Bij het vertellen van het verhaal van de slaafgemaakte Afrikanen en hun nazaten zal 

het museum er uiteraard voor zorgdragen dat koloniale vooroordelen en denkpatronen 

niet worden gereproduceerd. Hiertoe wordt al enige tijd op tal van plekken gewerkt aan 

een nieuwe, dekoloniale manier van denken en een nieuwe (beeld)taal. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om het niet meer kritiekloos tonen van beelden van onderdrukking en uitbui-

ting of overnemen van teksten die in de koloniale periode zijn geproduceerd. Of zonder 

commentaar koloniaal, racistisch of discriminerend taalgebruik tonen.

Maar dat alles verandert het perspectief nog niet wezenlijk. Het museum kiest daarom 

een fundamenteel andere benadering. Het plaatst de slaafgemaakten en hun nazaten 

centraal als autonoom denkende, handelende en ondernemend mensen, vaak ook in 

groepsverband, en niet als weerloos slachtoffer. Door het op een respectvolle en mense-

lijke manier tonen van de verscheidenheid aan manieren van overleven en de veelheid 
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aan menselijke expressies van veerkracht en creativiteit is het mogelijk de bezoeker zich 

te laten identifi ceren met deze geschiedenis. Tegelijk toont het hoe onderdrukking werkt. 

In het museum ligt de focus op de culturen en talen van de Afrikanen en hun nazaten. 

Stemmen en handelingen van slaafgemaakten zijn van oudsher onderbelicht gebleven. 

In het Museum wordt de blik op hen verbreed door hun kracht centraal te stellen, zodat 

zij als cultureel, intellectueel en sociaal actieve mensen getoond kunnen worden. Tot slaaf 

gemaakte Afrikanen, vrijgevochtenen en vrijgemaakten hebben tot op heden levende ta-

len en culturen vormgegeven. Het is voor de nazaten en hun omgeving van groot belang 

om dat te erkennen. 

Dit betekent dat in het museum de prioriteit ligt bij zwarte perspectieven op het verleden 

en doorwerkingen naar heden. Dat betekent niet dat andere perspectieven daarmee vol-

ledig uit beeld zijn, integendeel. Maar het betekent wel dat een herwaardering daarvan 

en interactie daarmee ook vanuit zwarte perspectieven plaatsvindt. 

De prioritering van zwarte perspectieven én de interactie met andere perspectieven wor-

den in de praktijk gerealiseerd door de inrichting van de centrale werkprocessen van het 

museum. 

Het museum vervult haar taak om het verhaal over het slavernij- en koloniale verleden te 

transformeren door de werkzaamheden aan iedere presentatie of andere activiteit te star-

ten door nazaten uit te nodigen voor rondetafel overleg over een onderwerp of vraag-

stuk. Met hen worden vormen van hun betrokkenheid bij zo’n project verder uitgewerkt, 

in samenwerking met degenen die zij daar verder bij willen betrekken. Zo wordt het 

uitgangspunt om zwarte perspectieven centraal te stellen ook in de praktijk gerealiseerd, 

door de feitelijke deelname aan de werkprocessen en van degenen die deze perspec-

tieven belichamen. Het museum neemt zelf haar rol door de kantelingen, focuspunten en 

bronnen die in het volgende hoofdstuk behandeld worden te agenderen bij die proces-

sen en door eigen deskundigheid in te zetten. 

Be t e ken i s  voo r  he t  pub l i e k 
Het museum neemt een leidende rol bij het presenteren van het slavernijverleden en wil 
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dit verleden tot een belangrijk onderdeel maken van het standaard historisch-educatieve 

aanbod in Nederland. Dat is een bijzondere opgave, omdat het voor het brede publiek 

nog steeds niet vanzelfsprekend is om zich met het slavernijverleden te verstaan. Het mu-

seum opereert outreachend en is wervend en overtuigend voor een breed publiek. Het 

museum is een educatief centrum en ontmoetingsplek voor allen die hun kennis en begrip 

van de afro-Caribische geschiedenis en cultuur willen verbreden, verdiepen, delen en be-

spreken. Daarmee draagt het bij aan het gesprek over de erfenis van de trans-Atlantische 

slavernij en de koloniale tijd. 

De specifi eke kracht van musea is het vermogen om historische gebeurtenissen dichter 

bij het publiek te brengen. Het NTASM doet dat door de Afrikanen en hun nazaten, aan 

het woord te laten en hun emoties en expressie te tonen. Het museum zet sterk in op die 

kracht en biedt het publiek een venster op de ervaring van de mensen waarom het ging 

en daarmee mogelijkheden voor identifi catie, verdieping van begrip en verwerking. Het 

tonen van cultuur als vorm van verzet is daarvoor een krachtig middel. Het museum wordt 

daardoor een belangrijk instrument voor educatoren en een vindplaats voor allen die hun 

kennis van het slavernij- en koloniaal verleden willen vernieuwen en verdiepen. 

 

Het museum wil bezoekers ook kennis laten maken met de gevolgen van het slavernijver-

leden voor de huidige samenleving. Het gaat om een gedeeld verleden dat nu nog door-

werkt in vormen van verdeeldheid en achterstelling. Ook tal van problemen die spelen in 

de afro-Caribische gemeenschap zijn historisch verbonden met dat verleden. Het museum 

toont en bevraagt het lange proces van ontwikkeling van institutioneel racisme dat door-

gaat tot vandaag en hoe strijd daartegen heeft gewerkt en nu werkt. Het verhaal van het 

museum beperkt zich dus niet tot de periode van de slavernij. Hedendaags burgerschap 

vereist kennis van deze geschiedenis, omdat een deel van de onvolkomenheden, maar 

ook juist een deel van de kracht van de huidige samenleving daarin te vinden is.
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Het Museum is bij uitstek een inclusief museum. Een museum waarin de diversiteit van 

de samenleving in het fundament van de organisatie, waaronder het programma, het 

publiek, het personeel, de partners en leveranciers, verankerd is. Door het publiek en 

stakeholders actief te betrekken bij het verzamelen, duiden en delen van getuigenissen, 

vergroot het museum het besef van onderlinge verbondenheid. Deze publieke functie 

krijgt onder meer vorm door lezingen, debatten en conferenties te organiseren. Ook 

wordt hedendaagse refl ectie op het verleden en doorwerking getoond aan de hand van 

werk van theatermakers, cineasten en andere kunstenaars, al dan niet in opdracht van 

het museum vervaardigd. 

Naast inhoudelijke verdieping voor het onderwijs zal het museum ook ruimte bieden voor 

verregaande refl ectie op deze geschiedenis en het tot stand komen van kennis over deze 

geschiedenis. Ook bij het werk aan het tot stand komen van presentaties van het slaver-

nijverleden worden collega’s, cultuurmakers en het publiek betrokken. 

Rea l i s a t i e 
Uitgangspunt voor de presentaties van het museum zullen het handelen en denken zijn 

van de Afrikanen en hun nazaten. Het museum zoekt, onderzoekt en bewerkt alle ma-

teriële en immateriële bronnen waarmee het beoogde verhaal kan worden verteld. De 

immateriële bronnen zijn onder meer de talen, zegswijzen, spreekwoorden, liederen, mu-

ziekstijlen, drumtalen, opvoedingsmethoden, gender- en verwantschapsrelaties, monde-

linge geschiedenissen, overgeleverde wereldbeelden, rituelen en festiviteiten en diverse 

vormen van spiritualiteit, esthetiek, dans, bouwkunst en natuurgeneeskunde,

Ook kan worden geput uit kritische studies van koloniale bronnen, van plantage-boek-

houding tot rechtbankverslag en gravure; aan herinterpretatie van archeologische op-

gravingen en gebouwd erfgoed; aan ambacht, textiel en kleding, voedingspatronen, 

gebruiksvoorwerpen en kunst. Wat hierover al is uitgezocht en door bestaande erfgoedin-

stellingen zal in het museum worden geheranalyseerd, geherinterpreteerd en ingepast in 

het nieuwe verhaal. Met die herinterpretaties kunnen geleende museale objecten ook 

weer met een nieuwe betekenislaag worden teruggegeven aan de erfgoedinstelling van 
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herkomst, waardoor ook bestaande koloniale collecties en hun beheerders en gebruikers 

kunnen gaan emanciperen.

Het museum creëert kwalitatief bijzondere presentaties. Het borduurt voort op de veel-

heid aan dekoloniale kennisproduktie om een samenhangend verhaal te vertellen van het 

slavernijverleden en de doorwerkingen ervan. Het stimuleert en werkt samen met andere 

instellingen die actief zijn rond dit verleden of dat willen worden. Voor dit alles beschikt 

het museum over een werkplaats waar in interactie met bezoekers, museale collega’s, 

cultuurmakers, opiniemakers, critici en activisten aan nieuwe presentaties wordt gewerkt. 

Een daarmee geïntegreerd onderzoekscentrum waaraan denkers, onderzoekers en erva-

ringsdeskundigen en educatoren zijn verbonden, verzamelt nieuwe resultaten van weten-

schappelijk en grassroots onderzoek. Daarmee worden nieuwe museale en educatieve 

projecten gestart en het centrum fungeert als laagdrempelige vraagbaak voor alles met 

betrekking tot slavernij en doorwerking daarvan.

Het museum heeft een vaste- en wisselende opstelling, waarvan zowel verhalen als ob-

jecten onderdeel uitmaken. Wisseltentoonstellingen bieden hedendaagse kunstenaars en 

tentoonstellingsmakers de mogelijkheid actuele onderwerpen en nieuwe inzichten aan 

de orde te stellen. Zo gaat het onderwerp op meerdere manieren leven bij de bezoekers 

en enthousiasmeert het hen om het verhaal door te geven. Het museum is niet alleen een 

instituut waar bezoekers kennis opdoen, maar ook een plek waar ze aan het denken 

worden gezet en de geschiedenis kunnen beleven. Kortom, er wordt kennis opgedaan, 

bewustwording gecreëerd en dialoog gestimuleerd. 

Po s i t i e  van  he t  museum 
Door zich te richten op de slaafgemaakte Afrikanen en hun nazaten neemt het museum 

een eigen positie in tussen museale en andere instellingen in binnen- en buitenland die 

reeds aandacht besteden aan het slavernijverleden. De inzet is daarbij niet om nu alle 

presentaties van dit verleden in Nederland te centraliseren in het museum. Integendeel, het 

museum biedt een gedeelde presentatieplek, waar samen met partners mede vanuit hún 

sterke kanten aan vernieuwende presentaties gewerkt wordt. Ook kunnen de resultaten van 
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het werk dat door het museum en partners wordt verricht op allerlei manieren opduiken 

bij collega-instellingen of op andere plekken. Daarbij wordt ingezet op vormen van sa-

menwerking die intensiever zijn dan het gangbare bruikleenverkeer. Het museum wil een 

‘hub’ zijn in een netwerk van instellingen. Deze functie gaat goed samen met de publieke 

functie van podium voor het gesprek over het slavernijverleden en de doorwerkingen 

daarvan. 

Haar presentaties komen tot stand door co-creatie met een mozaïek aan partijen en met 

gebruikmaking van de resultaten van dekoloniaal en niet-eurocentrisch onderzoek. Haar 

museale werkplaats en onderzoekscentrum, borgen de leidende rol van het museum op 

dit thema in het nationale museale en culturele veld.

Het museum wil een onderdeel zijn van en een bijdrage leveren aan de nationale en in-

ternationale conversatie over en verwerking van het slavernijverleden en de doorwerking 

daarvan. Er wordt actief aan gewerkt dat er vanuit het onderzoek naar het Nederlandse 

trans-Atlantische slavernijverleden aan dat gesprek kan worden bijgedragen. Omgekeerd 

leert het museum van manieren waarop andere instellingen met het slavernijverleden en 

het presenteren daarvan omgaan. 
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DE WEG NA AR HET  VERHA AL 
In dit hoofdstuk wordt eerst de transformationele kracht van zwarte per-

spectieven uitgewerkt en hoe deze zich verhouden tot andere perspec-

tieven. Er wordt betoogd dat ieder verhaal over het slavernij- en kolo-

niale verleden kan beginnen bij de nazaten van nu en voorgesteld dat 

het museum dit principe tot kern van haar werkwijze zal verheffen. De 

kanteling van het beeld over het leven van de voorouders die bereikt 

zal worden door zwarte perspectieven te hanteren wordt geschetst. Vijf 

belangrijke focuspunten voor het museum worden ontvouwd. Dit zijn 

thema’s die draaien om historische, actuele en gewenste transformaties 

die nu vanuit zwarte perspectieven belicht moeten worden. Ze betreffen 

de kern van de complexe dynamische verhoudingen tussen zwart en wit, 

onvrij en vrij en onderdrukt en machtig. Bij een prioritering van zwarte 

perspectieven hoort onvermijdelijk ook het doorbreken van de klassieke 

hiërarchie tussen geschreven, als gezaghebbend beschouwde, bronnen 

en de rijkdom aan andere bronnen en vindplaatsen. Er wordt beschreven 

hoe die andere bronnen kunnen emanciperen tot gelijkwaardige en lei-

dende vindplaatsen voor het verhaal van het museum. Tot slot wordt het 

inhoudelijke groeipad van het museum beschreven. 

ZWARTE PERSPECTIEVEN 

Het verkrijgen van toegang tot de verhalen over de slavernij en de koloniale tijd is op 

meer dan één manier een gevoelige materie. Alles wat we uit die tijd kunnen vinden is 

immers tot stand gebracht onder ongelijke machtsverhoudingen. In de samenstelling van 

collecties bewaarde teksten en afbeeldingen vinden we die ongelijkheid terug. Er is veel 

meer bewaard gebleven dat door witte handen vervaardigd is dan door die van de 

Afrikanen en hun nazaten. Ook het eigenaarschap van de instituties waar alles bewaard 

wordt is overwegend in handen geweest van de voormalige kolonisatoren. Veel van de 

geschreven teksten die bewaard zijn, waren instrumenteel voor winstmaximalisatie en 

continuering van de machtsongelijkheid, niet voor het kritisch informeren van het publiek. 

Voorwerpen die bewaard zijn, werden vooral geselecteerd, tentoongesteld en uitgelegd 
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door de overheersers. Wie argeloos met dergelijke collecties omgaat, loopt het risico in 

hetzelfde stramien te blijven, dus te kijken naar de onderliggende partijen door de bril 

van een overheerser.

Het feit dat geschiedschrijving en presentaties van het koloniale en slavernijverleden 

sterk door witte perspectieven bepaald zijn, is een onderdeel van het totaalverhaal van 

een verleden dat doorloopt in het huidige postkoloniale tijdperk. Het is nu nodig om het 

andere verhaal ook te vertellen en daarmee de traditionele machtsverhoudingen rond 

het presenteren van dit verleden te doorbreken. Er moet worden gekozen voor wat wordt 

aangeduid met ‘het zwarte perspectief’. 

Uitgangspunt daarbij is dat nazaten van de Afrikanen die in slavernij zijn gebracht in 

principe hedendaagse getuigen zijn van dat verleden, doordat zij de overlevering ken-

nen, doordat zij belangrijke personen gekend hebben die aan de verwerking van dat 

verleden gewerkt hebben, doordat zij onderdeel zijn van levende culturen die hun roots 

in de tijd van slavernij hebben en doordat zij nog steeds de talen spreken die door de 

slaafgemaakte Afrikanen ontwikkeld zijn.

Voorop staat dat ook de verwerking en de doorwerkingen van het slavernij- en koloniale 

verleden belangrijke toegang bieden tot het begrijpen van het verleden. Nazaten van 

de slaafgemaakten hebben bergen werk verzet om tot lotsverbetering te komen, om het 

respect voor hun eigen taal en cultuur te verwerven en om de landen waar zij wonen 

onafhankelijk en democratisch te maken. De verhalen daarover bieden een rijkdom aan 

inzicht in het de verwerking en doorwerking van het slavernijverleden en de koloniale 

periode, omdat veel van de activiteit van de nazaten daarmee rechtstreeks in verband 

stond en staat. Ze zijn ook belangrijk omdat ze gaan over de nog immer niet voltooide 

emancipatie. 
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Nazaten hebben ook actief gestreden om het slavernijverleden en de doorwerking ervan 

überhaupt onder de aandacht te brengen. Vaak in verbondenheid met hun strijd tegen 

het racisme dat zij zelf nog dagelijks ondervonden en ondervinden. Ook dat werk is een 

onderdeel van de voortdurende emancipatiestrijd en biedt een belangrijke toegang tot 

het verleden. 

Nazaten en hun omgeving leven ook nog steeds in de context van een aantal doorwer-

kingen van het slavernij- en koloniale verleden. Goede én slechte gewoontes, successen 

én mislukkingen worden door nazaten daarmee in verband gebracht. Zo wordt gezins- 

en opvoedingsproblematiek in eigen kring vaak in verband gezien met het verleden. 

Successen van nazaten worden gezien als voorbeeld van wilskracht om iets te bereiken 

tegen de stroom in, net zoals de voorouders toonden. Het racisme waar nazaten nog 

dagelijks mee wordt geconfronteerd, bevestigt een zeker overgeleverd wantrouwen tegen 

de witte omgeving. Nazaten zien daarin ook een doorwerking van het verleden, een lijk 

in de kast van het witte ‘culturele archief’. Op tal van manieren zijn nazaten verbonden 

met het verleden. Door hun directe ervaring met deze erfenis hebben zij een sensitiviteit 

en bewustzijn die hun interpretaties ervan informeren. 

Als de nazaten als getuigen en ervaringsdeskundigen in een positie komen om de regie 

en het initiatief te nemen bij het onderzoeken en presenteren van het verleden neemt 

het ‘zwarte perspectief’ een plurale vorm aan: zwarte perspectieven. En het staat dan 

dus niet voor een -fi ctief - zwart eenheidsdenken of ‘politiek correct’ perspectief. Zwarte 

perspectieven vooropstellen levert niet een doctrine op, maar een onderzoeksmethode. 

Ieder verhaal over het slavernij- en koloniaal verleden kan in feite beginnen bij nazaten 

van nu. Doordat zij vertellen over wat zij weten, uit ervaring in verband met dat verleden 

en door de overlevering van belangrijke actoren die zij zelf, of die hun ouders of groot-

ouders gekend hebben. 

Het baanbrekende voorbeeld van een zwart perspectief dat met kracht naar voren werd 

gebracht, is het boek van Anton de Kom: ‘Wij slaven van Suriname’. Een antikoloniale 

herinterpretatie van de Surinaamse geschiedenis en de sociale verhoudingen in zijn tijd.
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DE COMEBACK VAN ANTON DE KOM
Verzetsheld, sociaal strijder en belangrijk schrijver. Een indrukwek-

kend palmares zou je zeggen. Echt iemand die geëerd zou moeten 

worden. Toch werd de herinnering aan Anton de Kom in Nederland 

liever weggedrukt. Voor de Nederlandse overheid was hij vooral de 

onruststoker met communistische sympathieën die voor volksoplopen 

in de kolonie Suriname had gezorgd. Onder dwang werd hij van daar 

weggevoerd en gedwongen in Nederland te immigreren en zijn boek 

werd in Suriname verboden. Waarschijnlijk wilde men in Nederland 

ook vooral liever niet aan die dictatoriale acties herinnerd worden. 

Maar dat zou veranderen. Want onder de naar Nederland geëmigreer-

de Surinamers waren er wel degelijk velen die zich hem goed konden 

herinneren en die in hem een belangrijk voorbeeld zagen. Voor veel na-

zaten van de slaafgemaakten was hetgeen zij zelf ondervonden in Ne-

derland, rechtstreeks verbonden met datgene waar Anton de Kom tegen 

streed. Het alledaagse en institutionele racisme waar zij tegenop liepen 

waren verschijningsvormen van het koloniale denken in Nederland. 

En vanuit die optiek was Anton de Kom voor Surinamers die zich 

organiseerden voor lotsverbetering en tegen racisme juist heel be-

langrijk. De Kom was de eerste auteur van Surinaamse bodem die 

een zeer duidelijk en kritisch boek over de Surinaamse geschiede-

nis van slavernij en uitbuiting schreef, ‘Wij Slaven van Suriname’. 

Hij maakte daarbij weliswaar dankbaar gebruik van Nederlandse 

geschiedschrijvers, maar plaatste de door hen aangedragen feiten 

radikaal in een kritisch perspectief. 

De nagedachtenis aan Anton de Kom werd in de jaren 60 en 70 

een focuspunt voor activisten die de stilte rond het slavernijverleden 

wilden doorbreken. Het formidabele culturele genootschap Wi Egi 

Sani vestigde de aandacht op zijn werk. De activistische belangen-
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behartigingsorganisatie Landelijk Overleg van Surinaamse Organi-

saties in Nederland (LOSON) maakte (her)waardering van het leven 

en werk van Anton de Kom tot inzet van succesvolle campagnes die 

uiteindelijk leidden tot de komst van het Anton de Kom centrum in 

Amsterdam, een Anton de Komplein centraal in de Bijlmer en een 

kunstwerk/standbeeld van Anton de Kom op dat plein. 

Inmiddels is Anton de Kom opgenomen in de Nederlandse Nationale 

Canon van de geschiedenis en heeft een herdruk van zijn boek ‘Wij 

slaven van Suriname’ de bestsellerslijsten gehaald. Zo heeft uiteinde-

lijk over zijn nagedachtenis de gerechtigheid getriomfeerd, die hem 

tijdens zijn leven onthouden is. 

Maar de comeback van Anton de Kom verliep niet zonder rumoer. 

Surinamers in Nederland wilden een standbeeld van Anton de Kom 

zoals zij hem voor zich zagen: een waardig man, goed in het pak. 

Dit perspectief is verloren gegaan ergens in de procedures die in Ne-

derland gevolgd worden om tot een kunstwerk in de openbare ruimte 

te komen. Er werd een opdracht gegeven aan een kunstenares, die 
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in artistieke vrijheid een autonoom kunstwerk maakte. De Surinamers 

waren zeer teleurgesteld. Zij betwistten niet de artistieke kwaliteit 

van het kunstwerk, maar daar ging het de nazaten ook helemaal niet 

om. Zij hadden niet een autonoom kunstwerk verwacht, maar een 

waardig portret. Velen hopen nog steeds dat het ooit zal gebeuren. 
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INTERACTIE MET ANDERE PERSPECTIEVEN 

De keuze voor zwarte perspectieven houdt niet in dat bepaalde materialen, bronnen of 

teksten worden uitgesloten. Dat zou ook strijdig zijn met het uitgangspunt dat de Afrika-

nen en hun nazaten zelf aan het woord komen. Zij bepalen dus ook waar het over gaat, 

wat als bron, wat als belangwekkend fenomeen wordt gezien. Daarbij ligt het voor de 

hand dat juist voortdurend wordt geïnteracteerd met verhalen die vanuit andere perspec-

tieven zijn voortgebracht. 

Er is een corpus aan uitvoerige historische, culturele en cultureel-antropologische studies 

naar het verleden én naar de levende afro-Caribische culturen dat richtinggevend is voor 

educatie en beeldvorming over het verleden 

Er is aan dit corpus door zwarte én witte auteurs gewerkt, vaak in samenwerking, zij het on-

der ongelijke machtsverhoudingen. De verhouding van dit corpus met verhalen vanuit zwart 

perspectief is complex. Om te beginnen is bij geschiedschrijving en antropologische studies 

veelal geen sprake van een klip en klaar onderscheid tussen witte en zwarte bronnen. 

Als een historicus zich bijvoorbeeld verdiept in testamenten van gemanumitteerden, worden be-

wijzen van het handelen en denken van zwarte mensen bestudeerd. Maar die teksten zijn wel 

sterk medebepaald door een juridisch en feitelijk kader dat door witte machthebbers is gecre-

eerd. Ze bevatten dus verplichte elementen, strategieën om met een precaire situatie om te gaan 

en voorgeschreven formuleringen. Of neem het voorbeeld van een witte antropoloog die een 

tijd bij één van de Marron-naties verblijft. Dan kan het zijn dat een speciaal voor buitenstaan-

ders gemunte versie van de cultuur wordt gepresenteerd. Het kan ook zijn dat de antropoloog 

daar na een tijdje achter komt, daarover gedeeltelijk in vertrouwen wordt genomen en dus met 

een zeer gelaagd verhaal terugkomt. 

Het corpus bevat dus een staalkaart aan interacties met bronnen, een complex patroon van 

kruisende perspectieven. Het is ook een levend corpus, er wordt voortdurend aan doorgewerkt, 

waarbij ook al een voortdurend opschuiven richting zwarte perspectieven waarneembaar is.

En ook al overheersen in bepaalde zones van het corpus de op witte archieven geba-

seerde en vanuit witte perspectieven geschreven studies, dat wil niet zeggen dat die tek-

sten per sé in hun geheel bestreden of verworpen worden door degenen die van zwarte 

perspectieven uitgaan. In de praktijk heeft een bepaald algemeen historisch kader dat 
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deel uitmaakt van het corpus steeds meer het karakter van een coproductie gekregen, 

die voor allen houvast biedt. 

Het corpus is ook alleen daarom al interessant, omdat de ontwikkeling en de huidige 

conditie ervan zélf een uitdrukking zijn van historische verhoudingen, van machtsstrijd 

rond beeldvorming, interpretatie, geldigheid van perspectieven en kennisoverdracht. Als 

nu het museum voor een belangrijk deel van haar presentaties zwarte perspectieven als 

uitgangspunt neemt betekent dat dus niet het negeren of doorstrepen van het corpus. 

De verhouding tot het corpus is meervoudig, de vorm die ze telkens aanneemt is afhanke-

lijk van wat elk onderzoek oplevert. Dat kan leiden tot correctie van een historisch beeld, 

maar ook tot aanvulling ervan of vervanging door een wezenlijk andere interpretatie. Er 

zullen presentaties komen die geheel los (lijken te) staan van het corpus, er zullen ook pre-

sentaties komen waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden tot con-

textualisering die het corpus biedt. Kritische presentaties zullen er komen, en presentaties 

waarbij onderdelen van het corpus zelf als object op de korrel genomen zullen worden. 

Met dit in gedachten kan ook de rol van witte wetenschappers en curatoren enigszins 

in perspectief geplaatst worden. Het ligt sowieso voor de hand dat zij een rol spelen 

bij het ontwikkelen van het deel van het verhaal over hetgeen zich in Nederland heeft 

afgespeeld en zich nog steeds afspeelt. Het ‘witte perspectief’ biedt belangrijke kennis 

van binnenuit van de ontwikkeling van koloniaal denken en vermeende witte superioriteit. 

En bij allerlei vormen van interactie tussen nieuw onderzoek vanuit zwarte perspectieven 

en het corpus zijn onderzoekers die niet vanuit een zwart perspectief werkten en werken 

altijd nog belangrijke partners. 

Een verdergaande betrokkenheid zou het zijn als witte onderzoekers zich door middel 

van inleving proberen te verplaatsen in een zwart perspectief. Dit is geenszins een een-

voudige materie. Aan de ene kant is het toe te juichen als er transcultureel begrip ontstaat 

en de betekenis van handelen van mensen met verschillende culturele achtergronden 

steeds beter geduid wordt op basis van geïnformeerd zijn over die culturele achtergron-

den. Daartegenover staat dat zeer enthousiaste inleving ook als grensoverschrijdend kan 

worden ervaren. Bepaalde ontleningen aan en pogingen om mee te doen aan cultuurge-
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bonden handelen, worden gezien als ‘culturele appropriatie’. 

Een bijzonder perspectief ontstaat als wat nazaat Saidya Hartman, ‘critical fabulation’ 

noemt, wordt bedreven. Een belangrijke mengvorm van feit en fi ctie, die kan ophelderen 

wat we niet letterlijk kunnen vernemen, mogelijk ook over culturele grenzen heen. In de 

context van het nieuwe museum is ook voor wat betreft die kwestie het woord aan de na-

zaten. Kon Miep Dieckman in haar indrukwekkende en onthullende kinderboek ‘Marijn 

bij de lorredraaiers’ werkelijk de emoties en gedachten van de Afrikaanse hoofdrolspe-

lers vatten en weergeven? Heeft Pater Rikken werkelijk de diepere gedachten, emoties 

en drijfveren beschreven van de slaafgemaakte vrouwen en mannen die deel uitmaakten 

van de ‘Doe’ -gezelschappen, in zijn historische roman ‘Ma Kankantri? Het boek van 

Dieckman heeft diepe indruk gemaakt op veel jonge lezers in Nederland, die er vaak 

hun eerste stukje antiracistische educatie door ontvingen. Het boek van Rikken is gepre-

zen door niemand minder dan Gloria Wekker. Het museum biedt ook een platform om 

de dialoog over zulke kwesties te voeren.

WERKEN AAN VERHALEN 

De prioritering van zwarte perspectieven én de interactie met andere perspectieven worden 

in de praktijk gerealiseerd door de inrichting van de centrale werkprocessen van het museum. 

Het museum vervult haar taak om het verhaal over het slavernij- en koloniale verleden te 

transformeren door de werkzaamheden aan iedere presentatie of andere activiteit te star-

ten door nazaten uit te nodigen voor rondetafel overleg over een onderwerp of vraag-

stuk. Met hen worden vormen van hun betrokkenheid bij zo’n project verder uitgewerkt 

en de samenwerking met degenen die zij daar verder bij willen betrekken. Zo wordt het 

uitgangspunt om zwarte perspectieven centraal te stellen ook in de praktijk gerealiseerd, 

door de feitelijke deelname aan de werkprocessen en van degenen die deze perspectie-

ven belichamen. Het museum neemt zelf haar rol door telkens het initiatief te nemen en 

de kantelingen, focuspunten en bronnen die hierna behandeld worden te agenderen bij 

die processen. Het museum biedt ook het professionele kader en het netwerk waardoor 

uit het onderzoek telkens meer-dimensionale presentaties kunnen ontstaan. 
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K ANTEL INGEN
HET VOLLEDIGE VERHAAL 

Bij het presenteren van het verhaal van de slaafgemaakte Afrikanen en hun nazaten staat 

voorop hen als actoren te tonen, dus als volwaardige mensen die nog veel meer waren 

dan dat waar de kolonisatoren hen toe gemaakt hadden: tot slaven. Eén consequentie 

daarvan is dat het volle verhaal over hun leven verteld wordt. Het antwoord op de voor 

de hand liggende vraag ‘gaat het dan nog wel over slavernij?’ is dat juist op deze ma-

nier de slavernij in haar volle samenhang met het leven getoond wordt en daardoor ook 

pas goed begrepen kan worden. In de verhalen van de Afrikanen en hun nazaten zal 

de slavernij voortdurend naar voren komen. Belangrijk is dat door de keuze voor zwarte 

perspectieven zichtbaar wordt hoe de Afrikanen en hun nazaten zelf spreken over wan-

neer en hoe de slavernij en de doorwerkingen ervan een rol speelden in hun leven. Het 

gaat om hun ervaringen en hun omgang ermee in hun inspanningen om hun leven te 

leiden. Dat betekent dat juist ook hun kracht, ambities dromen en levensvreugde (tegen 

de verdrukking in) onderdeel zijn van het verhaal. Deze invalshoek wijst ook de weg naar 

de omgang met bekende dilemma’s rond het tonen van geweld en van levensvreugde. 

TONEN VAN GEWELD 

Een bekende observatie is dat het niet tonen van het geweld dat alomtegenwoordig was 

in de tijd van slavernij, de indruk zou kunnen wekken dat de slaafgemaakten zich vanzelf 

schikten in hun positie. Daartegenover staat de stelling ‘geweld tonen is het reproduceren’. 

Dit lijkt misschien meer een beeldende slogan te zijn dan een letterlijke uitspraak, maar 

er zit in de context van de slavernij een bittere harde kern van waarheid in. Immers, het 

geweld dat tegen de slaafgemaakten werd gepleegd was vaak juist bedoeld als afschrik-

wekkende vertoning, om opstandigheid te kop in te drukken en de machtsverhoudingen 

duidelijk te tonen. Het zonder meer presenteren van afbeeldingen van zulk demonstratief 

geweld komt akelig dichtbij een herhaling van zo’n vertoning.

Het tonen van beelden laat ook allerlei interpretaties toe. Door koloniale machthebbers 

werd een interpretatie ervan bevorderd als zou het gaan om excessen, individuele ont-

sporingen van immorele geweldenaars. Abolitionisten kwamen daartegen in het geweer 
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en legden de nadruk op het structurele karakter ervan. Maar hoe dan ook is bij het 

maken en tonen van afbeeldingen van geweld destijds niets aan de slaafgemaakten ge-

vraagd en hun interpretatie van wat er gebeurde kwam niet mee. 

Wat door het tonen van ‘incidenten’ niet blootgelegd werd, was het fundamenteel struc-

turele karakter van het geweld. De plantage-ekonomiën waren systemen waarbinnen het 

gebruik van geweld voor de uitbuiters noodzakelijk was om de uitbuitingsverhoudingen 

te reproduceren, op ieder niveau en tegen iedere vorm van verzet. Mensen tot slaaf ma-

ken is goed beschouwd niet een moment, maar een continu proces, waarbij voortdurend 

de wil van de slaafgemaakten onderdrukt wordt. Belangrijke methodes daarbij waren: 

geweld plegen of met geweld dreigen. 

De koloniale machthebbers konden als ze geconfronteerd werden met opstanden ook voort-

durend kiezen tussen praten of geweld gebruiken. Daartegenover hadden opstandige slaaf-

gemaakten die keuze niet, want als zij wilden onderhandelen werd er doorgaans niet geluis-

terd. Als zij gewelddadig verzet pleegden werd dat altijd geduid als crimineel en barbaars 

gedrag. Die duiding was en is een belangrijk bestanddeel van het witte superioriteitsdenken. 

Het onderdrukkend geweld vond plaats in een juridisch en politiek-bestuurlijk kader waar-

binnen de planters alle rechten hadden, de slaafgemaakten helemaal geen. Leden van 

de plantersklasse werden ook in de regel benoemd tot rechters, aanklagers en hoofden 

van politie. Daarbij had de overheid een rol, als maker, legitimeerder en mede-uitvoerder 

van een geweldsmonopolie dat éénzijdig tegen de slaafgemaakten werd ingezet. Dat 

betekent ook dat het geweld niet een kwestie was van louter ontsporende individuen, 

maar dat iedereen die betrokken was bij de koloniale economie er medeverantwoordelijk 

voor was. Het in Europa in beeld brengen van geweld was in die context vaak eerder 

een vorm van afschuiven van de die verantwoordelijkheid op de klasse der planters, dan 

een werkelijk kritische activiteit. 

De werkelijkheid van een gewelddadig totaalsysteem dat voortkwam uit het geheel van 

de Nederlandse samenleving echter, leeft nog steeds voort in het wantrouwen bij de na-

zaten jegens een land dat hen nog steeds niet gelijkwaardig behandelt. 

Het tonen en erkennen van de ware aard van het structurele geweld in de koloniale tijd 

is een noodzakelijke stap in een proces naar volwaardig burgerschap op basis van ver-

trouwen. 
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TONEN VAN HET VOLLE LEVEN 

Aan het andere kant van het spectrum van de menselijke ervaring staat levensvreugde. 

Ook het tonen daarvan kent dilemma’s. Al in de slaventijd werden tekenen van levens-

vreugde door slaafgemaakten in de koloniale denktrant geduid als ‘bewijs’ van het feit 

dat het allemaal wel meeviel. Onverbrekelijk verbonden daarmee waren regelrecht racis-

tische noties, als zou het bij Afrikanen gaan om simpele blije zielen, een soort krachtige 

oermensen die veel minder gevoelig waren voor lijden dan fi jnbesnaarde, ‘beschaafde’ 

Europeanen. Zulke gedachten werken nog steeds door, zoals duidelijk wordt als er door 

witte mensen geuit wordt dat nazaten toch vooral goed zijn in expressieve en fysieke 

activiteiten zoals dans, muziek en sport.

Vandaag de dag wordt, vanuit goedbedoelende opvattingen over de noodzaak om een 

breed publiek bewust te maken van de harde realiteit van het slavernijverleden, bij het pre-

senteren daarvan het onderwerp ‘levensvreugde’ nauwelijks in beeld gebracht. Er speelt 

daarbij ook de angst mee het verwijt te krijgen het slavernijverleden te romantiseren. Daar-

bij komt natuurlijk ook dat wat men in eerste instantie aantreft aan beelden over levens-

vreugde van slaafgemaakten doorgaans besmet is met de ‘koloniaal-voyeuristische’ blik. 

Vanuit zwarte perspectieven gezien ligt het echter heel anders. De realiteit van het leven 

in slavernij was namelijk ook dat de levensvreugde van de voorouders gewoonweg niet 

fi naal te onderdrukken viel. Het is een teken van kracht, verzet, hoop en ambities dat de 

voorouders er wel degelijk in slaagden om ondanks alles te zingen, te feesten, grappen 

te maken, te genieten van kleine dingen. Hun levensvreugde wortelde in diepgevoelde 

spiritualiteit en grote saamhorigheid, waarbij gemeenschappen niet zelden alles met el-

kaar deelden, zowel materieel als emotioneel. Vormen van het tonen van levensvreugde 

waren ook regelrechte daden van verzet. Als je die levensvreugde niet toont, toon je nog 

steeds niet de volledige mens. 
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RE-APPROPRIATIE VAN HET BEELD 

Het is dus tijd voor een grondige transformatie van het beeld van de betekenis van zowel 

het geweld als de levensvreugde van de slaafgemaakten en hun nazaten in de koloniale 

tijd, vanuit zwarte perspectieven. Er is een re-appropriatie nodig van de beeldvorming 

rond en het presenteren van geweld en levensvreugde, waarbij wordt voorbijgekomen 

aan de tot nog toe dominante overwegingen, vragen, twijfels en pre-occupaties van witte 

mensen. Vanuit zwarte perspectieven is het kwestieus dat er nog steeds vooral individueel 

geweld en leed getoond zou moeten worden om een breed publiek op te voeden. Wat 

wél prominent in beeld moet komen is de grote mate van betrokkenheid van de toenma-

lige Nederlandse samenleving en het nog steeds doorleven van het ontkennen daarvan. 

Voor de nazaten is de levensvreugde van de slaafgemaakten een zeer herkenbaar en 

belangrijk voorbeeld van de kracht en het verzet van hun voorouders. 

DE KRACHT VAN ZWARTE PERSPECTIEVEN

IS DE KRACHT VAN DE VOOROUDERS

Met het voorgaande in gedachten wordt de kracht van het de keuze voor zwarte per-

spectieven als methode duidelijk. Als de Afrikanen en de nazaten aan het woord komen 

over het verleden, zullen daarbij geweld en levensvreugde ongetwijfeld in beeld komen. 

Maar daarbij liggen dan de dilemma’s in de juiste handen. Er wordt zeker niets klak-

keloos gereproduceerd, het gaat niet meer over de hoofden van de betrokkenen heen, 

de duiding en de context zijn adequaat en kritisch. In de traditie van verwerking van het 

verleden door nazaten zijn hier al de nodige voorbeelden van te vinden (Anton de Kom, 

Eddy Bruma, Frank Dragtenstein). Door op die traditie voort te bouwen krijgt onderdruk-

king en geweld op een verantwoorde manier een plek in het verhaal. En dat verhaal kan 

dus één verhaal worden waarin strijd, hoop, angst, succes, leed, levensvreugde en rouw 

een complex geheel vormen. 
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FOCUSPUNTEN 
CREOLISERING 

Het kolonialisme was niet alleen een economisch project dat werd geschraagd door 

politieke en militaire machtsstructuren. Kolonialisme was ook een mentale structuur in de 

hoofden van zowel gekoloniseerden (slaafgemaakte Afrikanen) als de witte kolonialen. 

Het koloniaal bewustzijn reproduceerde de heerschappij en hegemonie van witte man-

nen over personen), objecten en de natuur. 

Deze heerschappij stond constant onder druk van het openlijke en verborgen vormen van 

verzet van slaafgemaakten. Vanuit dit bewustzijn ontwikkelde zich een cultuur, die van 

belang was voor de ontwikkeling van het koloniale systeem. Er waren codes, die de slaaf-

gemaakten en de kolonialen deelden, en die gehandhaafd werden door economische en 

psychologische voordelen en straffen. Dit alles was gericht op de acceptatie door slaafge-

maakten van de hun opgelegde sociale normen, zoals aanvaarding van het systeem van 

slavernij, en nieuwe cognitieve categorieën, zoals slaaf en meester. Dit ging gepaard met 

verinnerlijkte beloningen en straffen als reactie op het verlies van autonomie en lijden onder 

de onderdrukking. Hun autonomie en vrijheid veroverden de slaafgemaakten op hun eige-

naars door verzet, geweld, plantage verlatingen en de stichting van vrije gemeenschappen. 

Eén van de codes was de vermeende superioriteit van de witte kolonialen en hun cul-

tuur. Dit heeft zowel slaafgemaakten als witten niet van weerhouden om elementen van 

elkaars cultuur over te nemen. Naast de Afrikaanse en Europese (Nederlandse) culturen 

ontstonden transculturele vormen, zoals omgangstalen, geloofs- en waardesystemen, ge-

bruiken, biologische menging, culturele identiteiten etc. Dit transformatieproces dat hybri-

diseren, of creolisering, wordt genoemd, vond plaats onder hiërarchische verhoudingen 

en zeer ongelijke verdeling van economische, politiek en culturele macht. Dit weerhield 

de slaafgemaakten er niet van om niet alleen allerlei ‘witte’ culturele praktijken over te ne-

men, maar zich deze ook toe te eigenen en zodanig in te passen in Afrikaanse culturele 

praktijken dat hun oorsprong vaak niet meer duidelijk was. Ook werden er elementen 

van de ‘witte’ culturele praktijken zonder meer afgewezen door de slaafgemaakten, als 

ze botsten met de eigen overgeleverde culturele waarden. 

Het proces van hybridisering, of creolisering, leidde ertoe dat men nog moeilijk kon spre-

ken van zuivere, homogene, culturen. Men kan eerder spreken over een derde cultuur, 
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die het een noch het andere én tegelijkertijd het een én het ander was. 

Het proces van creolisering is goed zichtbaar in allerlei verhalen die worden verteld door 

middel van verschillende vormen van zwarte expressie: beeldende kunst, dans, drama, 

muziek, de wijze van vertellen en luisteren. Dit naast pogingen om terug te grijpen op 

Afrikaanse vormen van expressie, 

Creolisering is ontstaan in een hiërarchisch gestructureerde symbolische ruimte waarin 

slaafgemaakte voorouders en hun witte meesters elkaar ontmoetten. Zij is een combinatie 

van vrijwillige en gedwongen overname van culturele praktijken, gereguleerd door een 

stelsel van beloning en straf. Dit proces van creolisering heeft groepen van slaafgemaak-

ten er echter niet van weerhouden om zich door middel van openlijk en stil verzet en ge-

weld zich tegen het systeem van slavernij te keren en in vrijheid en autonomie hun eigen 

gemeenschappen te stichten. 

Een focuspunt voor het museum is om het verloop en de betekenis van het creoliserings-

proces vanuit zwarte perspectieven te belichten. Daarbij wordt ook ingegaan op de 

culturele transformatieprocessen die nog steeds gaande zijn, zoals bij de wederzijdse 

beïnvloeding tussen nazaten en hun medeburgers in Nederland. 

COLORISME 

De constructie van de superioriteit van de witte kolonialen was een complex geheel van 

specifi eke interacties tussen economische, politieke en culturele structuren. In dit geheel 

nam het lichaam, en dan met name de kleur daarvan, een belangrijke symbolische 

positie in. De kleur van het lichaam en alles waarmee het werd geassocieerd, was het 

voornaamste onderscheid tussen zwarte slaafgemaakten en witte kolonialen. Hoewel de 

specifi citeit van de koloniale context niet mag worden gebagatelliseerd, is het duidelijk 

dat dit onderscheid was gebaseerd op zeventiende-eeuwse processen van racialisering 

(de indelingen van mensen in rassen op grond van bepaalde ‘kenmerken’) (racialisering) 

en racisme (de constructie van superioriteit en inferioriteit van rassen). De ‘ontmoetingen’ 

van Europeanen met hun Ander in werelddelen buiten Europa, die bovendien niet chris-

telijk waren, gaven de stoot hiertoe.

In de Antilliaanse en Surinaamse koloniale hiërarchie was het witte superieur aan het 

zwarte. De witte kolonialen voelden zich ver verheven boven de Afrikanen en gedroegen 
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zich daar ook naar. In de koloniale representaties van de zwarte Afrikanen stond het 

lichaam centraal. Zwarten werd een grote seksuele potentie en viriliteit toegeschreven. 

Zwarte vrouwen waren volgens kolonialen happig op seks en de mannen in bezit van 

grote penissen en behept met een groot seksueel verlangen. Het laatste idee leidde ertoe 

dat witte kolonialen in constante angst leefden dat witte vrouwen seksueel belaagd zou-

den worden door zwarte mannen. 

Maar waar het witte vrouwelijke lichaam constant onder bewaking stond van witte man-

nen, was het zwarte vrouwelijk lichaam ‘vogelvrij’. Witte mannen konden zich naar 

gelieven aan zwarter vrouwen vergrijpen al dan niet met gebruik van geweld, terwijl 

zwarte mannen te weinig macht hadden om dit te voorkomen. Een ander uitvloeisel van 

de processen van racialisering en racisme was dat het zwarte van de Afrikanen kwam 

te staan voor het: animale, bestiale, barbaarse, beestachtige, wrede, lelijke, terwijl het 

wit van de kolonialen schoonheid, beschaving, verfi jning, menselijkheid representeerde.

In de witte angst voor zwarte mannen als potentiële belagers van het witte vrouwelijke li-

chaam komen deze twee representaties samen. In het zwarte verhaal zou het onderzoek 

van de mythe van het zwarte roofdier (verkrachter) meer aandacht moeten krijgen. De 

zwarte verkrachter is een mythe (verhaal) waarin de angst van witte kolonialen voor het 

zwarte verzet doorklinkt. En de vrees voor de aantasting van het zelfbeeld als krachtige 

heerser over de koloniale maatschappij en beschermer van de eer van witte vrouwen. 

De vraag is dan of het witte mannen niet eerder was te doen om hun eigen eer dan die 

van witte vrouwen. 

In de koloniale pigmentocratie, waarin de kleur van het lichaam zo’n grote betekenis 

had, ontstond een verdeling tussen zwarte en minder zwarte Afrikanen. De zwarten 

kwamen in de velden terecht en de minder zwarten in het huishouden van de witten. 

Kinderen die door witten bij zwarte vrouwen waren verwekt, werden toegevoegd aan 

het huishouden van de kolonialen. Hoewel alle slaafgemaakten werden geconfronteerd 

met geweld en vernederingen, werd het onderscheid tussen zwarte en lichter gekleurde 

lichamen een teken van ongelijkheid. Een lichte huidkleur bracht allerlei economische, 

politieke en sociale voordelen met zich mee, terwijl iemand met een zwarte huidskleur 

de nadelen daarvan ondervond. Zwarte personen werd achtergesteld op de arbeids- en 



40

huisvestingsmarkt, in het onderwijs. Nageslacht met een licht gekleurde huid werd ook 

een nastrevenswaardig ideaal, dat kon worden bereikt door kinderen te verwekken met 

een wit persoon (meestal een man; het was witte vrouwen ten strengste verboden zich af 

te geven met zwarte mannen). 

Kinderen van witte vaders en zwarte moeders en hun nazaten werden standaard als 

zwart geracialiseerd, op een manier die doet denken aan het Noord-Amerikaanse voor-

schrift dat wie ‘one drop of blood’ heeft van Afrikaanse origine, geldt als zwart. Het ver-

schijnsel ‘manumissie’, vrijlating van slaafgemaakten compliceerde het beeld nog verder. 

Kinderen van witte vaders en zwarte moeders werden vaak, maar niet altijd, vrijgemaakt 

door de vader. Hun aanwezigheid en die van de -aanvankelijk weinige- vrijgemaakte 

zwarten doorbraken het patroon onvrij= zwart, vrij= wit. Weliswaar vrij, maar zeker niet 

in het bezit van gelijke rechten, vormden zij een stedelijke gemeenschap die een baker-

mat en voorpost vormde voor de emancipatie van de zwarte cultuur. 

De ongelijkheid in zwarte gemeenschappen langs lijnen van ‘colorisme’ is zelfs na eeu-

wen nog merkbaar. Verbintenissen tussen zwarten en lichter gekleurden kunnen op weer-

stand en afkeuring rekenen. Westerse (lees) witte schoonheidsidealen zoals begrepen 

door zwarten, zoals een lichte huid en verandering van de haarstructuur door het ge-

bruik van chemische middelen doen nog steeds opgeld. Tegelijkertijd heeft het zwarte 

verhaal, mede onder invloed van de Black Power beweging en het Rastafarianisme, aan 

kracht gewonnen. Mensen van Afrikaanse afkomst noemen zich zwart. Daarmee wordt 

niet alle de kleur van het lichaam maar soms ook een levenswijze en –fi losofi e bedoeld. 

In de Antilliaanse en Surinaamse maatschappij van de jaren vijftig en daarvoor waren 

er maar weinig die zich als zodanig durfden aan te duiden. Tegenwoordig zijn zowel 

zwart als Afro-Antilliaan of – Surinamer gangbare aanduidingen voor nazaten van de 

slaafgemaakte Afrikanen. Het haar wordt steeds meer natural gedragen en er wordt, af-

hankelijk van de textuur daarvan, volop geëxperimenteerd met verschillende (Afrikaanse) 

haarstijlen.

Het zwarte verhaal heeft ook in dit geval twee kanten: aan de ene kant de internalise-

ring van witte superioriteit en schoonheidsidealen en aan de andere kant de verwerping 

daarvan. Ook hier geldt dat het verzet tegen de dehumanisering en racialisering van de 

Afrikaanse voorouder en de toe-eigening van deze erfenis bronnen zijn van tegenverha-
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len waarin de nadruk ligt op trots en veerkracht. Dit brengt met zich mee dat het witte 

verhaal niet klakkeloos wordt overgenomen. 

Een belangrijke vraag die in het kader hiervan moet worden gesteld is of het streven naar 

een lichtere huidskleur ook niet een streven naar de economische en politiek macht en voor-

delen was die dit met zich meebracht in plaats van de psychologische elementen waar zo 

de nadruk op wordt gelegd. In elk geval is het in de voormalige koloniën en ook bij de 

afro-Caribische gemeenschappen in Nederland niet ongebruikelijk om te horen spreken 

van een ‘lichtgekleurde elite’ die in de thuislanden ooit de dienst uitmaakte -en dat volgens 

sommigen nog steeds doet-en in Nederland ook voorgetrokken wordt zou worden. 

Voor het museum is de transformatie van de processen van racialisering en de culturele, 

psychologische en morele problematiek van het colorisme een belangrijk focuspunt. Het 

is relevant voor hedendaagse verschijnselen zoals ‘gemengde’ huwelijken en verhoudin-

gen binnen de afro-Caribische gemeenschappen en de verhoudingen tussen die gemeen-

schappen en hun omgeving. 

INSTITUTIONEEL RACISME 

Het proces van racialisering beperkt zich niet tot mensen. In een geracialiseerde en ra-

cistische samenleving is elk maatschappelijk terrein, institutie en technologie doortrokken 

van het geconstrueerde idee van ‘ras’: levenskansen en status, vrijheid, economische, 

politieke en sociale instituties. Dit betekent dat zowel op macro- als microniveau allen die 

door zichzelf zijn aangemerkt als tot het superieure ‘ras’ bevoordeeld worden boven de 

leden van het inferieure ‘ras’, die op alle terreinen het onderspit delven. Men spreekt in 

zo’n geval van institutioneel racisme. 

In de Antilliaanse en Surinaamse koloniale samenleving stonden witte kolonialen op het 

gebied van het recht en rechtspraak, economische (slaaf-meester/eigenaar), politieke 

en culturele verhoudingen aan de top van de raciale hiërarchie. Daarbinnen werd nog 

onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen witten. Zo werden Joden, zelf ook 

een geracialiseerde groep, achtergesteld ten opzichte van de machtige witte christelijke 

Nederlandse witten. De slaafgemaakten die zich onderaan deze hiërarchie bevonden, 

moesten hun religie in het geniep belijden, hun culturele praktijken in het donker uitoe-

fenen. Ze waren uitgesloten van onderwijs, degenen die op de plantages woonden, 
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kwamen niet verder dan het terrein daarvan, tenzij zij uitdrukkelijke toestemming daartoe 

hadden. Zij die in Paramaribo woonden en een beroep uitoefenden, hadden meer be-

wegingsvrijheid, maar waren en bleven eigendom van hun eigenaar die over hun leven 

en dood beschikten. 

Zowel op Curaçao – onder leiding van Tula, Carpata, Bastiaan, Mercier en Wacao - als 

Suriname - onder leiding van onder andere Baron, Boni en Joli Coeur - hebben slaafge-

maakten zich verzet tegen de institutionalisering van het racisme in de samenleving door 

de plantages te verlaten en in opstand te komen tegen het koloniale regime en de witte 

plantage-eigenaren. De staat in beide samenlevingen was de eerste verantwoordelijke 

bij pogingen om de opstanden te bedwingen. In de loop van de eeuwen in is nogal wat 

verander: de vrije licht gekleurde bevolking kreeg meer rechten dan lichtgekleurde en 

zwarte slaafgemaakten kregen toegang tot rechtspraak, onderwijs, christelijke religies. 

Het institutionele racisme is nooit verdwenen uit beide maatschappijen. Wie zwart en 

arm is ontbeert goede gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting etc. Ook in het beleid 

ten opzichte van degenen die eerst ‘rijksgenoten’ werden genoemd die immigreerden in 

Nederland zijn koloniale patronen terug te vinden van betutteling, segregatie, verdeel en 

heers. Immigranten werden vooral als beheersingsprobleem gezien in het ‘minderheden-

beleid’ is vaak angst voor ‘vreemdelingen’ leidend geweest. 

 Zwarten in de Nederland herkennen de patronen van institutioneel racisme op de terrei-

nen die net zijn genoemd en verzetten zich ook hier daartegen, ondanks de ontkenning 

vanuit de instituties en de verzekering dat de staat en andere instituties kleurenblind zijn.

Voor het museum is het blootleggen van de historische wortels van institutioneel racisme 

een belangrijk focuspunt. Het transformeren van het beeld van de koloniale en slaver-

nijgeschiedenis is geen vrijblijvende activiteit maar dient ook bij te dragen aan sociale 

verandering. 

OMGANG MET DE VOORMALIGE KOLONIËN

De verhouding tussen Nederland en de voormalige koloniën in het Caraïbisch gebied 

is na en door de tweede wereldoorlog sterk getransformeerd. Er werden vormen van 

zelfbestuur afgedwongen en uiteindelijk werd door een aantal voormalige rijksdelen 

onafhankelijkheid verworven. Maar dat wil niet zeggen dat de verhoudingen daarmee 
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geheel van koloniale grondtrekken zijn ontdaan- integendeel. Nu de ex-koloniën geen 

wingewesten meer zijn blijkt de eeuwenoude verhouding geen basis of reden te zijn voor 

vriendschappelijke omgang en respect, maar resteert vooral dédain en onverschilligheid 

van de kant van Nederland. Voor claims en kritiek van de kant van de voormalige kolo-

niën is nauwelijks gehoor. 

Het lijkt er wel op dat het tegenwoordig weliswaar vrijwel ‘not done’ is voor politici en 

andere opiniemakers om zich openlijk negatief uit te laten over nazaten die in Nederland 

vertoeven, maar dat dit niet geldt voor hun landen van herkomst. Bij uitspraken over de 

Antillen en Suriname komt nog regelmatig onvervalst koloniaal denken opborrelen, tot op 

het hoogste niveau. 

Suriname zou een ‘failed state’ zijn en dat zou ook onvermijdelijk zijn omdat multi-

culturele samenlevingen alleen maar kunnen mislukken. Hiermee werd in één klap een 

democratisch bestuurd land als mislukking weggezet en het unieke succes van Suriname 

als vreedzame multi-culturele samenleving ontkend. Curaçao werd een ‘roversnest’ ge-

noemd, commentaar overbodig. 

Voor de nazaten voelt dit als een continuering van koloniale overheersing met andere 

middelen. Het is voor nazaten in Nederland extra onverteerbaar dat dit alles nota bene 

mede in hun naam gezegd wordt. De band van veel van deze nazaten met de oorspron-

kelijke moederlanden is sterk. Men heeft er nog veel familie en vrienden en is emotioneel 

betrokken bij de landen. Ook is men doorgaans heel wat beter op de hoogte van de 

werkelijke ontwikkelingen in die landen dan de doorsnee Nederlandse politicus of be-

stuurder. De laatdunkende behandeling van de moederlanden ondermijnt het vertrouwen 

als volwaardig burger gezien te worden. 

De expertise en betrokkenheid van nazaten vindt vrijwel geen toegang tot beleidsbepa-

lende circuits en bij de beeldvorming worden zij ook vrijwel overgeslagen. Er is dus een 

verdere transformatie van de verhouding met de voormalige koloniën nodig, één die wel 

gebaseerd is op het inzicht en de inzet van nazaten. Het museum zal licht werpen op 

de complexiteit en de schaduwkanten van de naoorlogse omgang met de voormalige 

koloniën in samenhang met de doorwerkingen daarin van het verleden en de verlengde 

doorwerking ervan in het heden. 
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REPARATIONS

Het gesprek over excuses en herstelbetalingen komt in Nederland maar heel moeizaam 

op gang. Te vaak blijft het steken in welles-nietes, of bagatellisering van de verlangens 

en eisen van nazaten op basis van vaak incorrecte historische aannames en platitudes. 

Het museum wil bijdragen aan een goed geïnformeerde discussie over deze kwesties. 

Het uitgangspunt is dat ze voor alle Nederlanders van belang zijn omdat het gaat om het 

rechtzetten van historisch onrecht, vanuit Nederland aangericht. Het serieus bespreken 

ervan om tot een vergelijk te komen kan substantieel bijdragen aan het verbeteren van 

de onderlinge verhoudingen. Het zou een transformationele stap zijn naar werkelijke ge-

lijkheid en rechtvaardigheid en een wending naar groeiend vertrouwen in de omgeving 

kunnen betekenen voor veel nazaten. 

De geschiedenis van de sociale verhoudingen, het eeuwenlang ontbreken van zelfs maar 

elementaire rechten voor de nazaten terwijl in Nederland gestaag een volwaardige 

rechtsstaat werd opgebouwd, de grote economische bijdrage van afgedwongen arbeid, 

de emotionele schade, de doorwerkingen van het slavernijverleden, maken onderdeel 

uit van het hele verhaal. De discussie over het slavernijverleden in het algemeen en de 

logische consequentie ervan, de roep om excuses en reparations, zijn een belangrijk 

focuspunt. Ze dienen als lakmoesproef voor de werkelijke staat van het denken bij brede 

lagen van de bevolking en een aangrijpingspunt om op te stuwen tot ‘geen woorden, 

maar daden’, dus voorbijkomen aan louter met de mond beleden sympathie. Vragen en 

weerstanden rond deze onderwerpen zijn een gegeven dat voor het museum juist kansen 

biedt om haar rol te nemen om het verleden nu in de volle omvang in beeld te brengen. 

Voor het museum zijn reparations en excuses een belangrijk focuspunt. Het museum wil 

bijdragen aan een goed geïnformeerde, genuanceerde en zinvolle diskussie over deze 

onderwerpen. 
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BRONNEN 
Bij het prioriteit geven aan zwarte perspectieven hoort onverbrekelijk het doorbreken van 

de klassieke hiërarchie tussen geschreven en andere bronnen. Slaafgemaakten waren 

niet in een positie om boeken te schrijven en archieven aan te leggen, maar zij hebben 

zich wel op tientallen andere manieren geuit. Er is een rijkdom van verhalen te vinden 

in materieel en immaterieel erfgoed waarvan de betekenis en de geldigheid even hoog 

moet worden aangeslagen als die van schriftelijk materiaal. Hieronder wordt de aan-

staande emancipatie van niet-schriftelijke bronnen in de verhouding tot de archieven 

uitgewerkt door hun relatieve kracht in beeld te brengen. 

ARCHIEVEN 

Veel van wat in Nederland bij het publiek bekend is over de slavernij en de koloniale 

tijd is gebaseerd op onderzoek in de Nederlandse archieven. De beraadslagingen bin-

nen de W.I.C, verzoekschriften van planters, plantage-administraties, rechtbankverslagen 

bevatten een schat aan informatie. Zowel wat er in de koloniën gebeurde als wat er in 

Nederland plaatsvond is grondig vastgelegd. Er werd ontzettend veel opgeschreven 

door de betrokkenen aan de witte kant. 

Wie zich daarin verdiept ziet al gauw dat de schrijvers heel duidelijk bepaalde belangen 

op het oog hadden en ook bij het vastleggen en presenteren van ‘feiten’ voortdurend 

bezig waren hun zaak te bepleiten, zichzelf te verantwoorden of voordeel te behalen. In 

al die teksten zijn het ook vooral de witten die als actoren optreden, de Afrikanen en hun 

nazaten zijn in de eerste plaats in beeld als handelswaar en arbeidskracht. Voor zover 

zij als actor naar voren komen is dat als zij opstandig of onwillig zijn. De door witten 

geschreven teksten gaan dan over de beste manier om opstandigheid te onderdrukken 

en over de vraag aan wie het ligt dat dit telkens niet lukt. 

Waar het dus voortdurend om draait in de materialen die we in de archieven vinden is 

het maken van winst en het onder controle houden van de situatie. Het gaat daarbij niet 

alleen om observaties en registraties, het betreft ook allerlei werkdocumenten, teksten die 

instrumenteel waren om die winsten te kunnen maken en om die controle uit te oefenen.

We kunnen dus zeggen: archieven tonen een belangrijk deel van de technologie van on-

derdrukking. Daarmee zijn ze weliswaar een vindplaats voor onder meer verhalen over 
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wat de witte overheersers met zwarte mensen deden, maar vrijwel niet van verhalen over 

het leven van de Afrikanen en hun nazaten zoals zij dat zelf vormgaven en beleefden. 

Het is weliswaar onmiskenbaar dat sinds de Tweede Wereldoorlog steeds vaker een 

kritische benadering is gaan overheersen bij het onderzoek naar die technologie van 

onderdrukking. Zulk onderzoek heeft zeker bijgedragen aan een groeiend bewustzijn 

van het grote onrecht dat in de slavernij- en koloniale tijd heeft plaatsgevonden, maar het 

beeld van de Afrikanen en hun nazaten is daarbij nog steeds een van voorwerp van de 

gebeurtenissen, niet van volwaardige, actieve, creatieve ondernemende mensen. 

Archieven zijn en blijven dus vooral vindplaatsen van het handelen van witte mensen, de 

kracht van de voorouders komt alleen in beeld via een omweg, doordat zij de heersers voor 

een probleem stelden. Recentelijk wordt meer gewerkt gemaakt van het terugvinden van de 

stemmen van de slaafgemaakten in de archieven. Er blijkt dat hun agency wel degelijk terug 

te vinden is, in rechtbankverslagen, testamenten en brieven. Daar past wel de kanttekening 

bij dat al die teksten onder een zekere dwang zijn voortgebracht en dat ze dus zeer goed 

geïnformeerd en met gevoel voor de verhoudingen moeten worden beoordeeld.

DE TAAL 

In de gesproken taal leven de slaafgemaakten wel heel direct voort, immers de talen die 

zij ontwikkelden leven nog door en ze klinken nog steeds, voor zover wij weten, in hoge 

mate hetzelfde als eeuwen geleden. Wie die talen hoort spreken komt dus zo dichtbij als 

het maar kan bij de ‘stem van de slaafgemaakten’, helemaal als er gezegden en liederen 

klinken die uit de slaventijd en koloniale periode stammen. 

Er is ook een andere manier waarop de taal toegang geeft tot het verleden. Veel begrip-

pen kennen een geschiedenis waarin de sporen van machtsstrijd, onderdrukking en ver-

zet terug te vinden zijn. Verschuivende betekenissen, dubbelzinnigheden en historische 

verwijzingen bieden aanknopingspunten. 

De taal is niet alleen op het directe niveau van communicatie een platform en uitdrukking 

van machtsstrijd geweest, er is ook taalstrijd gevoerd op maatschappelijk niveau. Heel 

lang zijn de eigen talen van de Afrikanen en hun nazaten gemarginaliseerd en onder-
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drukt, met een negatieve impact op de eigen ontwikkeling en het zelfbeeld. Daartegen is 

met succes actiegevoerd, door krachtige individuen en geïnspireerde bewegingen die het 

vereiste respect voor de talen van de Afrikanen en hun nazaten hebben afgedwongen en 

die deze talen de plaats hebben bezorgd die ze toekomt. 

Het verhaal van die strijd is één van de meest sprekende voorbeelden van de emancipa-

tiestrijd die gevoerd wordt tot op de dag van vandaag. Ze is geïnitieerd door mensen die 

nog opgroeiden te midden van vrijgemaakte ex-slaafgemaakten en die zich dus recht-

streeks verstonden met de doorwerking van de slavernij. Zij voerden die strijd tegen de 

koloniale verhoudingen in, omdat zij meenden dat emancipatie van de taal onmisbaar 

was voor hun volk, om ooit verder te komen op de lange weg omhoog uit de barre om-

standigheden waarin dat was beland. Lezen van, luisteren naar en duiden van de talen 

van de Afrikanen en hun nazaten is daarom voor het museum een belangrijke manier om 

toegang tot het verleden te krijgen. 

HET DENKEN 

Vaak is er gezegd dat van de mentaliteitsgeschiedenis en de ‘intellectual history’ van de 

slaafgemaakten helaas maar weinig is terug te vinden. Dat zou dan komen doordat het 

voor hen niet mogelijk was boeken te schrijven en archieven bij te houden. Wie echter 

aanknoopt bij de kennis van de nazaten ziet een heel ander beeld opdoemen. 

Er is namelijk een hele encyclopedie van wijsheid en kennis overgeleverd in de odo en 

de dicho’s, Sranan respectievelijk Papiamentu voor: spreekwoorden en gezegden. Tot op 

de dag van vandaag spelen deze uitspraken een belangrijke rol bij interpretatie van de 

wereld en met name menselijk gedrag en sociale verhoudingen. Een goed begrip van de 

werkelijke betekenis en het belang van dit gedachtengoed is alleen mogelijk vanuit ken-

nis van het alledaags gebruik ervan. Wie de culturen van de nazaten niet van binnenuit 

kent en alleen kennisneemt van de vertalingen van odo en dicho’s ontgaat volledig het 

geschakeerde palet aan mogelijke, diepere, betekenissen ervan. Afhankelijk van onder 

meer de context, de situatie, de spreker, de toehoorders en hun onderlinge relatie krijgen 

odo en dicho hun lading. 
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Wie gewend is wijsheid en kennis voornamelijk uit boeken en artikelen te halen ziet odo 

en dicho al gauw als ‘tegeltjeswijsheden’, grappig bedoelde commentaartjes die in het 

denken in de samenleving nauwelijks een werkelijke rol spelen. Maar in culturen waar 

de wijsheid en kennis heel lang totaal niet heeft kunnen neerslaan in teksten, maar oraal 

werden verspreid, ligt dat geheel anders. Odo en dicho zijn geldige, belangrijke teksten 

die samen een heel groot terrein beslaan. Het is door nazaten ook aangetoond dat een 

belangrijk deel ervan oorspronkelijk rechtstreeks uit Afrika komen, ze vormen dus ook een 

levende band met de Afrikaanse roots van de nazaten. 

MUZIEK 

De overwegend negatieve duiding van de muziek van de Afrikanen en hun nazaten door 

de Europese heersers is een belangrijk onderdeel van het verhaal van racisme en koloniaal 

denken. Maar vanuit de nazaten gezien is de muziek altijd een belangrijk onderdeel van 

hun leven en dat van hun voorouders geweest. In de muzikale praktijk werd de band met 

de eigen herkomst bewaard, tegelijk was zij een belangrijk platform voor verwerking en 

commentaar op het leven onder nieuwe omstandigheden. De muziek zette tradities voort, 

maar ontleende ook nieuwe elementen aan de omgeving, er zijn inheemse elementen in 

te vinden en Europese en uiteraard een samengaan van verschillende Afrikaanse tradities. 

Muziek heeft een vitale rol gespeeld in het kunnen reproduceren van de veerkracht die 

men toonde onder zeer zware omstandigheden van onderdrukking en uitbuiting. 

Muziek was vooral ook een platform voor en een vorm van verzet. Het was voor de 

planters-elite eenvoudigweg ook niet mogelijk om de muzikale activiteiten van de slaaf-

gemaakten effectief te onderdrukken. Op afgelegen plaatsen en in de nacht, als het 

toezicht van de plantagedirecteuren wegviel, werd altijd muziek gemaakt. Dat waren de 

momenten waarop de slaafgemaakten werkelijk konden doen wat zij zelf wilden. Maar 

ook als zij onder toezicht stonden was er muziek, werden er -dubbelzinnige- liederen 

gezongen. Veel van die muziek is van generatie op generatie overgedragen, waarbij niet 

zelden nauwkeurig de oorspronkelijke versies zijn bewaard en ook kennis over de context 

en de spirituele betekenissen ervan is meegekomen. In de muziek klinken de stemmen van 

de Afrikanen en hun nazaten die in slavernij leefden nog vrijwel letterlijk door. 
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DANS 

Onverbrekelijk verbonden met de muziek is de dans. Ritme van de muziek en dans zijn 

één. En zoals de muziek ritmisch complex – in twintigste eeuwse termen: zeer geavan-

ceerd- was, zo was en is de dans vaak virtuoos, rijk aan betekenis, in complexe patronen 

van individuele expressie en sociaal-cultureel betekenisvolle vormen van samen dansen. 

De dans, de dansgezelschappen, de feestpartijen, waren en zijn ook allemaal onverbre-

kelijk verbonden met patronen van verwantschapsbanden en sociale organisatie. Dans 

kan ons veel vertellen over de levensvreugde en de veerkracht van de Afrikanen en hun 

nazaten die in slavernij en in koloniale tijden leefden. 

SPIRITUALITEIT EN RELIGIE 

De afro-Caribische religies zijn op verschillende manieren lange tijd gemarginaliseerd ge-

weest. Tot op de dag van vandaag zijn vele nazaten nog huiverig om al te openlijk hun 

spirituele en afro-religieuze denken en handelen te tonen. Velen hebben hun traditionele 

beleving verbonden met lidmaatschap van een christelijke kerk. Maar dat alles neemt 

niet weg dat voor vele nazaten de omgang met de nagedachtenis aan de voorouders en 

hun kracht, de interpretatie van sociale gebeurtenissen en de omgang met bijvoorbeeld 

de natuur nog steeds sterk stoelen op de overgeleverde spirituele en religieuze normen, 

waarden en inzichten. Doordat de hedendaagse spirituele en religieuze activiteiten van 

nazaten rechtstreeks met het verleden verbonden zijn, bieden zij een belangrijke toe-

gang tot het begrijpen van dit verleden vanuit zwarte perspectieven. 

GEZINSLEVEN EN GEMEENSCHAPSBANDEN 

Het gezinsleven van de nazaten komt helaas vaak vooral negatief in beeld. Het veel 

voorkomen van één-oudergezinnen zou volgens zowel de nazaten als hun omgeving 

voortkomen uit de tijd van de slavernij en het wordt overwegend negatief geduid. In 

werkelijkheid is bij de nazaten een veel rijker patroon aan gezins- en familiebanden te 

vinden, dat zich bovendien uitstrekt tot buren, vrienden en kennissen, dorps- en buurtge-

noten. In dat licht is ook het één-oudergezin aan een herwaardering toe. De gedachte ‘it 

takes a village to raise a child’ is heel concreet terug te vinden in traditionele patronen 

van wederzijdse ondersteuning, toezicht en interventie bij het opvoeden van de kinderen. 
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‘Jepi makandra’ (‘help elkaar’), belangeloze hulp zonder ruilmotief is aan de orde van 

de dag en ook het sterk ontwikkelde vrijwilligerswerk in afro-Caribische kringen is een 

centraal element in de gemeenschappen. Er is enig bewijs dat sterke gemeenschapsban-

den mede terug te voeren zijn op de grote solidariteit op de plantages, waar men vaak 

alles met elkaar deelde, materieel zowel als immaterieel, dus bezit zowel als lief en leed. 

Het ware verhaal over de ontwikkeling van gezin en gemeenschap moet nog geschreven 

worden, het museum moet daarin haar rol nemen. 

DOORWERKINGEN 

Er bestaat weliswaar een aantal breed gedeelde opvattingen over de effecten van de 

doorwerkingen van het slavernij- en koloniale verleden, maar het is niet eenvoudig om 

daarbij werkelijke toedracht en invloed van huidige omstandigheden te ontwarren. Er 

was bijvoorbeeld een negatieve impact van de slavernij op gezinsvorming, maar een 

compleet verhaal zou ook rekenschap moeten geven van de positieve erfenis, alle goede 

zaken die de Afrikanen en hun nazaten tot stand hebben gebracht. Een evenwichtig 

verhaal is hard nodig om te voorkomen dat de doorwerkingen van het slavernij- en 

koloniale verleden vooral worden gezien als veroorzaker van culturele defecten bij de 

nazaten die ervoor zouden zorgen dat velen nog steeds in achterstandssituaties zitten. 

In werkelijkheid staan natuurlijk alle culturen voor uitdagingen rond gezin en opvoeding. 

De nog bestaande achterstanden bij afro-Caribische gemeenschappen toch echt vooral 

een gevolg van institutioneel racisme, koloniale overheersing en historische achterstelling, 

doorwerkingen aan de witte kant van de samenleving dus. 
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HET  GROE IPAD VAN HET  MUSEUM 
In de bijlage bij dit rapport is een historisch overzicht opgenomen dat beoogt een enigs-

zins verantwoorde weergave te zijn van het ‘corpus’ dat met vereende krachten door 

witte én zwarte auteurs tot stand is gebracht. Het leunt dus sterk op het werk van Wol-

bers, Hartsinck, van Hoëvell, maar vooral van latere generaties kritische onderzoekers, 

zoals Lamur, Dragtenstein, Hira, Oostindie, van Stipriaan, Hoogbergen, de Groot, Neslo, 

Gomes, Zunder tot en met de aanstormende generatie, Brandon, Lurvink, Fatah-Black. 

Er is een ruggengraat in te vinden van algemene en economische geschiedschrijving, die 

typisch gefocused is op het gedrag van naties en organisaties, waarbij individuen vooral 

als leiders daarvan in beeld komen. Er is ‘gesampled’ uit culturele studies en cultureel-

antropologisch werk en politieke geschiedenis. Hier en daar wordt een zwart perspectief 

zichtbaar, maar lang niet overal. 

Het overzicht is bedoeld als plaatsbepaling, leidraad en uitdaging tegelijk. Dit is het 

corpus dat nu vanuit zwarte perspectieven verder getransformeerd wordt doordat er ver-

halen vanuit een zwart perspectief naast komen te staan, rivaliserend, aanvullend, kritise-

rend, autonoom of in welke verhouding dan ook er door het werk eraan zelf naar voren 

komt. Bij het historisch overzicht zijn in kaders voorbeelden van zulke transformationele 

verhalen gegeven, proefsteken van manieren om toegang tot het verhaal te krijgen vanuit 

zwarte perspectieven. In deze kaders doemt een sterk en vitaal beeld van een nog steeds 

levende geschiedenis op. We vinden er getuigenissen van onverwachte wendingen, au-

thenticiteit en verassende (her-)interpretaties. 

Dit beeld van een corpus en kaders daarbij, geeft dus de huidige verhoudingen weer: 

het corpus domineert, de verhalen vanuit zwarte perspectieven staan nog los, in kaders. 

Maar dat zal niet zo blijven. De opdracht voor het museum is om het soort verhalen die 

in de kaders worden weergegeven naar de voorgrond te halen en te laten uitgroeien tot 

een transformationele kracht die het corpus beslissend zal veranderen.



52



53

B I J L A G E N



54



55

HISTORISCH OVER ZICHT

V E R H A A L L I J N  

Episode Thema’s Strijd & Cultuur, Kennis Familie & Spiritualiteit Intussen in  
 overleven en Kunde gemeenschapsbanden en Religie Nederland

Afrika en het

begin van de

Mensenhandel

Ca. 1450-1600

Invasie in de

Amerika’s

CA. 1600-1700

Het eeuwenoude contact tussen Afrikanen en Europeanen neemt rond 1450 een

dramatische wending aan. Europeanen gaan zich steeds agressiever gedragen en gaan

over op mensenhandel. Miljoenen Afrikanen worden over de Atlantische oceaan ver-

scheept naar de Europese kolonies in de Amerika’s voor het verrichten van slavenarbeid.

Europeanen dringen de Amerika’s binnen en stuitten op heftig verzet van de Inheemsen.

De inheemsen worden weliswaar gedecimeerd, maar het lukt de Europeanen niet om

hen massaal te dwingen tot slavenarbeid in de mijnen en op de plantages. 

De Europeanen gaan over tot het importeren van Afrikaanse slaafgemaakten.

Strijd en

Worteling

CA. 1700-1800

De in slavernij gebrachte Afrikanen bouwen tegen de verdrukking in op de plantages aan

nieuwe gemeenschappen en ontwikkelen een eigen cultuur en religie. Zij zijn permanent

in verzet, velen slagen erin om zich te onttrekken aan de plantages en stichten eigen

gemeenschappen. 

Van Tula tot

Afschaffing

CA 1800-1875

Door de successen van het verzet en de berichten over de zelfbevrijding van de

slaafgemaakten op Haïti groeit het zelfbewustzijn van Afrikanen en hun nazaten.

Ook groeit de verwachting dat de slavernij ooit afgeschaft zal worden. De eigen

identiteit wordt steeds meer de inzet van strijd, as de kolonialen inzetten op het

alvast ‘beschaven’ van de Afrikanen en hun nazaten, in het vooruitzicht van het gegeven

dat deze binnenkort vrije burgers zullen worden.

Strijd om de

Identiteit

CA. 1875 -1950

Met de wettelijke afschaff ing van de slavernij komt er nog lang geen einde aan de

discriminatie van Afrikanen en hun nazaten. Eerst worden zij verplicht nog tien

jaar te werken op de plantages, in een soort verkapte slavernij. Daarna begint

de moeizame weg omhoog uit de grote armoede waarin zij zich bevinden. Er komt

ook een sterke beweging op gang voor behoud en ontwikkeling van de eigen cultuur.

Omgaan met

de Erfenissen

Ca. 1950- heden

De strijd om de identiteit gaat tot op de dag van vandaag door. In de koloniën komt

de strijd om zelfbestuur en onafhankelijkheid op gang. Afrikaanse nazaten uit de

Antillen en Suriname die naar Nederland zijn geëmigreerd, willen de stilte rond het

verleden doorbreken en de doorwerking ervan in de vorm van koloniaal denken en

racisme bestrijden.
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Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het hierna volgende historisch overzicht van belang-

rijke gebeurtenissen in de tijden van slavernij en koloniale overheersing niet bedoeld is 

als ‘het verhaal’ van het museum. Het is een min of meer canoniek hulpmiddel, om on-

derzoekers en bezoekers te oriënteren op dit verleden. Er is gepoogd een redelijk even-

wichtig beeld te vormen op basis van wat door zowel nazaten als witte onderzoekers tot 

nog toe is aangetroffen. Het ligt voor de hand dat curatoren in ieder geval streven naar 

het in beeld brengen van een aantal van deze markante gebeurtenissen en dat bezoe-

kers bij een beredeneerde tijdlijn gebaat zijn. Het historisch overzicht is dus bedoeld als 

zoekhulp en context tegelijk en natuurlijk: als platform voor diskussie, want een canon is 

immers nooit af. 

Het verhaal is geordend in een aantal episodes, gemarkeerd door belangrijke wendin-

gen in de machtsverhoudingen. De eerste episode (CA. 1450-1600) toont iets van het 

leven in West-Afrika voor de komst en aan het begin van de ontmoeting met de Euro-

peanen, het begin van de Europese infi ltratie en de opkomst van de trans-Atlantische 

mensenhandel. 

De volgende episode (1600-1700) behandelt de Europese invasie in de Amerika’s en de 

opkomst van de plantage-economieën. In het tijdvak daarna (1700-1800) is er sprake 

van steeds meer verzet en strijd van de Afrikanen en hun nazaten in de koloniën. Tegelijk 

bouwen zij een eigen leven en cultuur op en vindt ondanks alles worteling plaats in Ame-

rika. In de periode daarna (1800-1875) wordt eerst steeds duidelijker dat de slavernij niet 

langer in stand kan worden gehouden en ooit afgeschaft gaat worden en dat gebeurt 

uiteindelijk ook. De machtsstrijd van de Afrikanen en hun nazaten verschuift naar een 

strijd om gelijke rechten en om verdieping van de eigen ontwikkelde cultuur en respect 

voor de eigen identiteit. Na 1875 richt de strijd zich op een volgende mijlpaal: zelfbe-

stuur voor en zelfs onafhankelijkheid voor de voormalige koloniën. De strijd tegen segre-

gatie en culturele onderdrukking is daarmee verbonden. Na 1950 zwelt de immigratie 

naar Nederland aan. Dan komt door het activisme van de afro-Caribische Nederlanders 

het omgaan met de erfenissen van de slavernij- en koloniale geschiedenis in Nederland 

steeds prominenter op de agenda te staan, met als resultaat onder meer de komst van 

een museum over het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden. 
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In het historisch overzicht wordt gefocust op belangrijke thema’s rond het leven van de 

Afrikanen die in slavernij gebracht zijn en hun nazaten. Er wordt getoond hoe de strijd 

om overleven en het verzet tegen onderdrukking vorm kregen, waarbij de kennis en de 

kunde van slaafgemaakten en hun nazaten centraal staan. Er wordt aandacht besteed 

aan gezins- en gemeenschapsbanden en aan spiritualiteit en religie. In alle episodes is 

ook aandacht voor de ontwikkelingen in Nederland, met een focus op de organisatie 

van de koloniale inspanningen en het denken daarover, dus over de ideologie waarmee 

onderdrukkingen gerechtvaardigd werd én de kritiek daarop. 

De teksten in de kaders bij dit historisch overzicht zijn bedoeld om voorbeelden te tonen 

van het vinden van de toegang tot het verleden, door telkens te beginnen bij nazaten als 

eerste bron, dan aan te vullen met ander materiaal, ook vaak van de kant van nazaten 

en waar dat gevonden kan worden van de slaafgemaakten zelf. 

Afr ika  aan  he t  beg in  van  de
Mensenhande l  -  Ca.  1450 -1600
Er is sinds mensenheugenis contact geweest tussen Afrika en Europa. In veel teksten van 

de klassieke Grieken zijn vermeldingen daarvan te vinden waaruit duidelijk respect en 

culturele uitwisseling blijkt. Afrika kende uiteraard alles wat in de Europese geschiede-

nis voorkwam ook, er waren grote rijken, er was ontwikkeling en strijd, er was sprake 

van een oprukkende godsdienst, de Islam en het Europees Joods christelijke leer. Het 

eeuwenoude contact tussen Afrikanen en Europeanen neemt echter rond 1450 een dra-

matische wending. Europeanen gaan zich steeds agressiever gedragen en gaan over op 

mensenhandel. Miljoenen Afrikanen zijn over de Atlantische oceaan verscheept naar de 

Europese kolonies in de Amerika’s voor het verrichten van slavenarbeid. 

Strijd en Overleven

Minstens zo lang als er geschiedschrijving is, is er al contact geweest in de vorm van 

uitwisselen van goederen, diensten en ideeën tussen mensen in Afrika en Europa.

In de loop van de 15e en 16e eeuw zochten Portugezen en later Engelsen de West-

Afrikaanse kusten op en gingen zij allengs naast de handel in goederen over tot handel 
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in mensen. In de 17e eeuw begint het verschepen van Afrikanen naar de Amerika’s. De 

mensen die in deze trans-Atlantische mensenhandel werden gekocht en verkocht waren 

vaak geroofd uit samenlevingen buiten de kuststreken van Afrika. Ook ging het in de men-

senhandel soms om krijgsgevangenen, veroordeelden of de zogenaamde schuldslaven. 

Aangelokt door de verhalen over enorme hoeveelheden goud aan de Afrikaanse West-

kust, verschenen rond 1600 ook de Zeeuwen en Hollanders op het toneel. Toen de 

goudoogst tegenviel werd een andere koers ingeslagen. Inmiddels verenigd in de West 

Indische Compagnie (WIC) gingen kolonialen uit Nederland ook meedoen aan de han-

del in slaafgemaakte Afrikanen. Zij vestigden zich op de West-Afrikaanse kust door er 

een paar Portugese forten te veroveren. In het inmiddels beruchte fort Elmina moesten 

gevangen Afrikanen vaak lang onder schrijnende omstandigheden wachten totdat zij 

verscheept werden. 

Intussen ging de strijd van Afrikanen tegen de Europeanen ook door. Zo raakten de Ashanti’s 

regelmatig met wisselend succes slaags met de Engelsen, waar de Nederlanders dan weer 

van probeerden te profi teren. In de Congo werd een oorlog uitgevochten met de Portugezen.

Naar Nieuw-Amsterdam in Noord-Amerika en Pernambuco in Brazilië gingen de eerste 

transporten onder regie van Zeeuwen en Hollanders op de gruwelijke ‘middenpassage’. De 

gevangen Afrikanen werden door de handelaren en het gezag in de Nederlanden juridisch 

gezien als ‘dingen’ beschouwd en behandeld, niet als mensen. Daardoor werden de Afrika-

nen hun rechten ontzegd die zij anders onder de wet zouden hebben. Pas in 1828 zouden 

de Afrikanen en hun nazaten door de Nederlandse wet als mensen erkend worden. 

De reis naar de Amerika’s duurde vaak drie tot vier maanden, op schepen waar mensen on-

der mensonterende omstandigheden op elkaar gepropt zaten. Een kwart van de mensen stierf 

door ziekte, ondervoeding, geweld of zelfmoord. Vanaf het begin waren er vaak opstanden 

op de transportschepen, het bekendste verhaal daarover is dat van de fi lm ‘Amistad’ (1839). 

Cultuur, Kennis & Kunde

Afrikanen werden niet alleen naar de Amerikaanse koloniën verscheept vanwege hun 

fysieke arbeidskracht, maar ook vanwege hun vaardigheden en kennis op het gebied van 

de tropische landbouw en houtbewerking. Ook namen zij uiteraard hun cultuur, kennis en 

kunde op andere terreinen mee.
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Familie - en gemeenschapsbanden

Bij de selectie van slaafgemaakten werd geen rekening gehouden met familie- en ge-

meenschapsbanden. De Europeanen keken vooral naar fysieke gesteldheid, want ze 

wilden vooral mensen verhandelen die een grote kans maakten het transport te overleven 

en dan direct inzetbaar waren op de plantages. De handelaren concentreerden zich dus 

op mensen in de bloei van hun leven, hun familie en gemeenschap bleven vaak ontred-

derd achter. 

Intussen vormden de overlevenden van de transporten banden met lotgenoten die zij aan 

boord leerden kennen. Ook deze banden werden dan echter deels weer verscheurd als 

mensen uiteindelijk op verschillende plantages terechtkwamen. 

Dergelijke ervaringen vinden we terug in Odo en liedteksten, zoals: 

Mi doro lanpresi (ik ging naar de steiger]

Ma furu sipi mi no si [Maar veel schepen zag ik niet]

Watra lon na mi ay [Tranen sprongen mij in de ogen]

Mi boto de na Meriam Kondre, [Mijn boot ligt aangemeerd bij Meriam Kondre]

Mi pari de na Dahomey [Mijn roeispaan is in Dahomey]

 

Volgens sommigen gaat dit lied oorspronkelijk over een geliefde. Ik ben hier in Meriam 

Kondre (zou een plantage kunnen zijn) en mijn geliefde is in Dahomey (vroeger een ko-

ninkrijk in het zuiden van de huidige West-Afrikaanse republiek Benin). In de loop van de 

tijd heeft het een meer algemene lading gekregen als uitdrukking van heimwee. Ik ben 

hier maar mijn wortels zijn in Afrika.

Spiritualiteit en Religie

Religie en spiritualiteit zijn van begin af aan ook inzet van onderdrukking, segregatie 

en confl ict geweest. Europeanen, waren volgens henzelf: christenen en dus in hun eigen 

ogen superieur. De Afrikanen werden bestempeld als ‘heidenen’ of zelfs als niet volwaar-

dige mensen. In de bijbel meenden Europese theologen geen bezwaren te lezen tegen 

slavernij. En er waren zelfs theologen die valselijk beweerden dat in de bijbel stond dat 

zwarte mensen erfelijk vervloekt waren omdat zij de afstammelingen zouden zijn van de 
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zonen van Cham. Deze kreeg in het boek Genesis van de bijbel van zijn eigen vader 

Noah te horen dat zijn nazaten gedoemd waren als dienaren door het leven te gaan. 

Deze vervalsing werd al direct door andere theologen bestreden, maar ze zou toch de 

nodige invloed hebben. 

Intussen in Nederland

In Nederland was er aanvankelijk enige weerstand tegen de mensenhandel. Sommige 

dominees uitten hun bezwaren op theologische gronden. Maar al gauw werd vanuit Ne-

derland volop meegedaan aan de handel in slaafgemaakte Afrikanen. 

Was er aanvankelijk sprake van een ongeorganiseerde ‘goldrush’ richting Afrika en de 

Amerika’s, al gauw werden de vele kleine compagnieën en andere particuliere initiatie-

ven gebundeld in de West Indische Compagnie. Er werd in Nederland een groot plan 

ontwikkeld om forten op de Amerikaanse kust te veroveren en hetzelfde te doen met 

plantagegebieden in Amerika. 

Intussen hadden Europeanen maar weinig oog voor de grote variëteit van culturen in 

Afrika. In een proces van ‘race-making’ beschouwden zij alle Afrikanen simpelweg als 

‘zwarten’. Zij maakten hoogstens nog een onderscheid tussen verschillende Afrikanen op 

basis van hun vermeende grotere of kleinere geschiktheid voor bepaald werk, of naar 

mate van opstandigheid. 
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Invas ie  in  de  Amer ika’s  -  CA .  1600 -1700
Europeanen dringen de Amerika’s binnen en stuitte op heftig verzet van de Inheemsen. 

De Inheemsen waren weliswaar gedecimeerd, maar het lukte de Europeanen niet om hen 

massaal te dwingen tot slavenarbeid in de mijnen en op de plantages. De Europeanen 

gingen over tot het importeren van Afrikaanse slaafgemaakten. 

Strijd & Overleven

‘Het is beter als jullie je schepen nemen en weer vertrekken’ zeiden de Inheemsen tegen 

de kolonisten in de Guyana’s, nadat dezen zich onbetrouwbare en agressieve indringers 

hadden betoond in plaats van eerlijke handelspartners. Toen dezen daaraan geen ge-

hoor gaven, vielen de Inheemsen aan. 

In Suriname liep toen een groot aantal slaafgemaakten weg en sloot zich bij de Inheem-

sen aan. Op de Caribische eilanden slaagden de oorspronkelijke bewoners er zelden in 

om stand te houden. In Brazilië en Guyana slaagden zij daarin wel. 

Bijna werden de kolonisten geheel uit Guyana verdreven, maar door onenigheid tus-

sen de Inheemse leefgemeenschappen bleef hen die aftocht bespaard. Wel werden er 

verdragen gesloten waardoor de macht van de Inheemsen over een groot deel van hun 

leefgebieden intact bleef en werden zij daarna door de kolonisten niet serieus meer las-

tiggevallen. Een schaduwkant is dat sommige Inheemse gemeenschappen in Essecuebo, 

Berbice en Demerara, in het vervolg de kolonisten systematisch hielpen bij het opsporen 

van weggelopen slaafgemaakten en het neerslaan van opstanden, hetgeen met name de 

opstandige slaafgemaakten in Berbice later ernstig moesten bezuren.

Intussen is kenmerkend voor de Nederlandse ex-koloniën aan de Guyanese kust dat 

de Inheemsen hier, in tegenstelling tot grote delen van Latijns-Amerika, niet uitgeroeid 

zijn, maar nog steeds bestaande gemeenschappen kennen die ook wonen waar hun 

voorouders al woonden, nog voor er Europeanen verschenen. Tijdens de oorlog van de 

Inheemsen tegen de kolonisten (1678-1686), kwam ook de eerste grootschalige marro-

nage op gang en ontstonden de eerste marrondorpen. Afrikanen en nazaten op Curaçao 

vluchtten in zelfgemaakte kano’s naar Venezuela. Zij brachten daar het Papiamentu en 

de tambú, waarvan elementen er nog steeds aangetroffen worden. 
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Cultuur, Kennis en Kunde

Al snel na de kolonisatie van de Guyana’s kwamen de eerste slaafgemaakte Afrikanen 

daar ook aan in een voor hen onbekende wereld. Taal, muziek en kennis van bijvoor-

beeld ambachten en de landbouw overleefden vaak de overtocht. Ondanks de onder-

drukking en de uitbuiting op de plantages kwam de meegebrachte kennis en kunde tot 

nieuwe bloei. 

In korte tijd hebben de slaafgemaakten in Suriname een eigen omgangstaal, tevens con-

tacttaal met de kolonialen, ontwikkeld waaruit uiteindelijk het Sranan ontstond, dat zoals 

bekend nog heel wat Engelse elementen bevat. Op de Benedenwindse Antillen ontstond 

op vergelijkbare wijze het Papiamentu op basis van Portugees en Spaans. In het contact 

met de Inheemsen leerden de slaafgemaakten veel over fl ora en fauna in Suriname, ook 

namen zij woorden over van de inheemse talen. 

Ook meegekomen uit Afrika was een alomvattende levenswijsheid. Deze werd verwoord 

in spreekwoorden en gezegdes (Odo in het Sranan, Dicho in het Papiamentu) en uitge-

drukt in geheime symbolen en tekens. Dat bood ook de mogelijkheid voor ‘dipi taki’ (die-

pe taal, geheimspraak). Door -gedeelten van- Odo/Dicho te gebruiken of ernaar te ver-

wijzen met bijvoorbeeld beeldspraak, ontstaan mededelingen die door niet-ingewijden 

niet begrepen worden. Zo konden slaafgemaakten opstandige mededelingen uitwisselen 

ten overstaan van witte mensen die dachten hun talen te kennen, maar de werkelijke be-

tekenis van het gezegde niet vatten. 

Op Curaçao spraken Afrikanen en hun nazaten nog heel lang het ‘Guení’ een direct op 

Afrikaanse (Guinese) talen gebaseerde taal. Naast het Papiamentu, dat de plantage-

eigenaren wel konden verstaan, fungeerde dit waarschijnlijk als een soort geheimtaal 

voor de onderlinge communicatie van slaafgemaakten. 

Familie & gemeenschapsbanden

Als de geroofde mensen op de plantage aankwamen, vormden zij tegen de verdrukking 

in hechte gemeenschappen. Slaafgemaakten gingen de lotgenoten op dezelfde plantage 

zien als een nieuwe familie, ‘pranasifamiri’, en stichtten gezinnen. Het kwam voor dat ze 

van hun (‘nieuwe’) familie gescheiden werden door verkoop 

Er ontstonden ook verwantschapsbanden tussen Afrikanen en hun nazaten en de onder-
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drukkers door het verwekken van kinderen bij slaafgemaakte vrouwen door Europeanen. 

Daar dit altijd onder radicaal ongelijke machtsverhoudingen gebeurde, kan betwijfeld 

worden of hierbij ooit sprake was van authentieke liefdesrelaties. Tegengaan van seksu-

ele exploitatie was een belangrijke inzet van verzet en strijd. 

Spiritualiteit en Religie

Al snel zijn op de plantages uit de verscheidenheid aan Afrikaanse vormen van spiritu-

aliteit en religies gezamenlijke en aan de nieuwe omstandigheden aangepaste tradities 

ontstaan, de Winti in Suriname, Brua en Obeah op de Antillen.

In deze religies vinden we zowel de grondtrekken die een aantal West-Afrikaanse religies 

(tot op de dag van vandaag) gemeen hebben terug, alsook specifi eke elementen van de 

religies van bepaalde groepen, die van anderen zijn overgenomen.

Het contact met de Inheemsen was ook van grote invloed op de Winti. Afrikanen namen 

aan dat de lokale geestenwereld van de Inheemsen nu was waar zij zelf ook mee te ma-

ken hadden. In de omgang daarmee werden zij door de Inheemsen beïnvloed, intussen 

bleven zij ook hun spirituele aandacht op Afrika richten. 

Mi afo

Mi afo k’moto na nengre kondre [Mijn voorouders komen uit Afrika,]

Opo-ye, opo nyun gron [Sta op, hier in het nieuwe land]

Un no yere [Hoor!]

Djen-djen ê loi [Het luiden van de bel]

Kar’ mi afo k’moto [Onze voorouders worden geroepen]

Na nengre kondre [uit Afrika]

(sokopslam: Surinaamse ‘spiritual’)

Op Curaçao werd de Brua fel bestreden door de autoriteiten en de katholieke kerk. Het 

verschil met de situatie in Suriname kan mogelijk worden toegerekend aan het ‘Asiento’, het 

contract waaronder het de Nederlanders door Spanje was toegestaan in mensen te han-

delen. Daarin was nadrukkelijk bepaald dat Afrikanen die als slaafgemaakte aan Spaan-

se gebieden zouden worden geleverd eerst gekerstend moesten worden. Op Curaçao,
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het grote ‘depot’ in de Nederlandse mensenhandel, was de katholieke kerk dus zeer 

actief en werden Afrikanen dus vaak gekerstend, dit in tegenstelling tot Suriname. Ook 

werd Brua door de koloniale autoriteiten en de kerk afgeschilderd als kwalijke ‘zwarte 

magie’ en bleef beoefening ervan verboden tot in de 21e eeuw. Er was op Curaçao door 

de andere ruimtelijke opzet -die samenhing met de andere opzet van de economie- waar-

schijnlijk minder gelegenheid voor de Afrikanen en hun nazaten om -stiekem- bijeen te 

komen voor het beoefenen van de eigen religie. 

Intussen in Nederland

De activiteiten van de Zeeuwen en de Hollanders in de Amerika’s werden aanvankelijk 

vooral op stapel gezet om de vijand, de Spanjaarden en de Portugezen, dwars te zitten. 

Door in de koloniën vergaarde rijkdommen van hen af te pakken werden twee vliegen 

in één klap geslagen. Vandaar dat er in het begin vooral kaapvaart werd beoefend, met 

als bekend ‘hoogtepunt’ het veroveren van een deel van de zilvervloot door Piet Heyn in 

1628. Gaandeweg raakte men ook geïnteresseerd in de mogelijkheden om zelf lokaal 

te gaan handelen en produceren. Er kwamen vestigingen in Noord-Amerika, waarvan 

de bekendste Nieuw-Amsterdam is, het latere New York. Ook werd Pernambuco op de 

Portugezen veroverd, maar pogingen om ook Bahia -en daarmee de macht in koloniaal 

Brazilië- te veroveren liepen uit op bloedige mislukkingen. Curaçao werd in 1634 op de 

Spanjaarden veroverd vanwege de uitstekende haven en lucratieve zoutwinning. Suri-

name kwam in 1667 in bezit van de Zeeuwen. Anders dan de Portugezen en de Span-

jaarden begonnen de Nederlanders geen ‘volksplantingen’ in de Amerika’s. Het was 

eenvoudigweg niet mogelijk om een substantieel deel van het Nederlandse volk ertoe 

te bewegen te emigreren. In de koloniën kwamen dus vooral avonturiers terecht. Overi-

gens kwamen die lang niet allemaal uit de Nederlandse provinciën. We vinden van het 

begin af aan onder meer veel Duitsers en Fransen in de koloniën die onder Nederlands 

gezag staan. Doordat de kolonisten zich al gauw vooral richtten op verreweg de meest 

winstgevende activiteit in de Amerika’s, de suikerrietteelt, veranderde ook hun belangstel-

ling voor Afrika. Immers in Afrika kon men de vereiste menskracht halen voor deze zeer 

arbeidsintensieve activiteit. Curaçao ontwikkelde zich onder Nederlands gezag tot één 

van grootste stations in de trans-Atlantische mensenhandel. 
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De zilveren vloot

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord

De Zilveren Vloot van Spanje?

Die had er veel Spaanse matten aan boord

En appeltjes van Oranje!

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein

Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot

Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

S t r i jd  en  Wor te l ing  -  CA .  1700 -1800
De in slavernij gebrachte Afrikanen bouwden tegen de verdrukking in op de plantages 

aan nieuwe gemeenschappen en ontwikkelden een eigen cultuur en religie. Zij waren 

permanent in verzet, velen slaagden erin om zich te onttrekken aan de plantages en 

stichtten ver uit het zicht en soms of in moeilijk toegankelijk gebied eigen gemeenschap-

pen. Dat was vooral in de kolonie Suriname het geval.

Strijd & Overleven

Het leven op de plantages was ongekend hard. De sterfte was zo hoog dat er voort-

durend mensen uit Afrika aangevoerd werden om de werkkracht op peil te houden. In 

Suriname was dan ook tot eind 18e eeuw de meerderheid van de slaafgemaakten recht-

streeks uit Afrika afkomstig. Zij troffen bij aankomst naast Afrikanen, ook ‘creolen’ aan, 

dus slaafgemaakten die in de kolonie geboren waren.

Er waren op de plantages ‘rangen en standen’ en soms verdeeldheid langs etnische lijnen 

of tussen nieuwkomers en zij die er geboren waren. Maar over het algemeen was er een 

sterke gemeenschapszin. Een bindend element was de permanente strijd op alle niveaus 

in allerlei vormen.

Veinzen van ziek zijn om niet te hoeven werken, doen alsof je dom bent om de meesters 

dwars te zitten, waren voorbeelden van vormen van verzet. Ook werden de kolonialen 

bespot in een taal die zij niet begrepen (dipi taki). Afrikanen en hun nazaten kwamen in 

opstand als ze dreigden te worden overgeplaatst naar een ander plantage met slopend 
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werk. Of liepen -massaal- weg, stichtten eigen dorpen en verdedigden die met succes. 

Zij vielen zelf ook plantages en militaire posten aan.

De druk van al deze vormen van verzet en strijd op de kolonialen waren hoog. Daarom 

bewapenden zij zich, organiseerden zich in ‘burgermilities’ en vroegen voortdurend om 

meer militaire steun uit Nederland. Afrikanen en hun nazaten werden vooral hard ge-

straft, om de schrik erin te houden. 

Het verzet leidde uiteindelijk tot het sluiten van vredesverdragen met de verschillende Mar-

ron vrijheidsstrijders in respectievelijk 1760, 1767 en 1860. Wel bleven de kolonialen 

relatief nieuwe groepen Marrons bestrijden. Met name werd nog een aantal expedities on-

dernomen tegen de verzetsgroep onder leiding van Boni, hierover gaat het bekende boek 

van Stedman Het lukte de kolonisten niet de Boni-strijders defi nitief te verslaan. 

Ook op de eilanden van de toenmalige Nederlandse Antillen verzetten de Afrikanen en 

hun nazaten zich op allerlei manieren. Van veinzen en vluchten tot in opstand komen. Op 

Curaçao begon op 17 augustus 1795 de Grote Opstand onder leiding van Tula. Deze 

opstand duurde tot oktober van dat jaar, toen een grote groep opstandelingen, waaron-

der Tula, gruwelijk geëxecuteerd werden. Het is duidelijk dat Tula geïnspireerd was door 

de idealen van de Franse revolutie. Hij zocht geen wraak, maar wilde een gemeenschap 

waarin ieder vrij kon zijn. 

Boni, Baron, Kwaku, Jolicoeur, ma Amba, Adyako Benti Bastion, Karpata, zijn enkele 

namen van andere bekende verzetshelden uit deze tijd in de koloniën.

Intussen werden ook af en toe individuele Afrikanen en nazaten vrijgelaten, ‘gemanumit-

teerd’, door plantage-eigenaren. Zij vestigden zich meestal in de stad en begonnen vaak 

kleine ondernemingen, als zelfstandig timmerman, blikslager, schoenmaker, kleermaker, 

wasvrouw, markt- of straatventer. Zij vormden zo de voorlopers van de werkende klasse 

en middenstand van Afrikaanse afkomst.

Cultuur, Kennis en Kunde

De uit Afrika meegekomen kennis van onder meer landbouw, houtbewerking en genees-

kunst komt goed van pas als Afrikanen en hun nazaten vluchten van de plantages en in 

Suriname zich vestigen in het oerwoud. Deze ‘Marrons’ slagen erin een stabiel bestaan 

op te bouwen. Aan voedsel hebben zij geen gebrek. Anders dan op sommige plantages, 



67

waar altijd meer mensen sterven dan er geboren worden, groeien de marrongemeen-

schappen in het bos gestaag.

Op de plantages legden de Afrikanen en hun nazaten kostgrondjes (moestuinen) aan 

om in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit bood enige vrijheid en kansen voor het 

ontwikkelen van een gezinsstructuur en samenwerkingsverbanden. In de loop van de tijd 

leidde het ook tot enige economische activiteit, door het verhandelen van producten op 

de markten. 

Vermaak en educatie van de Afrikanen en hun nazaten draaiden om vertellen van Anan-

si- en Fostentori en soms ‘baljaren’. (Anansi / Kompa Nanzi / Kwaku of Kweku Ananse. 

Een mythische spin uit volksverhalen uit West-Afrika en de Caraïben die avonturen be-

leeft. Deze verhalen worden vaak intergenerationeel doorgegeven.)

Don Don diya

Anansi heeft opgeschept en gewed dat hij de tijger Ba Tigri kan berijden. Hij heeft

tegen de andere dieren gezegd: wacht op me op het plein, dan kom ik straks aanrijden.

Intussen gaat hij langs bij Ba Tigri en zegt hem: ‘je hoeft vandaag niet te jagen, ik zorg 

ervoor dat je zo een hert kan vangen’.

Zo gezegd, zo gedaan.

Inderdaad komt Anansi op de rug van Ba Tigri aanrijden. Wat de dieren echter niet 

weten is dat Anansi met Ba Tigri heeft afgesproken dat deze midden op het plein moet 

gaan liggen, en doen alsof hij dood is, wachtend op het hert waarvan Anansi heeft 

beloofd dat het zal komen.

Als Anansi arriveert is iedereen verbaasd en klapt luid.

Ba Tigri gaat liggen en doet alsof hij dood is.

Anansi stapt op een hert af en zegt ‘kom even kijken, dan zie je dat Ba Tigri echt dood is’

Als het hert naar Ba Tigri toeloopt, waarschuwt één van de dieren hem met het lied 

‘don don diya, don don diya. Sama dede ma a de blo‘ (dom, dom hert, hij is dood, 

maar hij ademt nog).

Maar het hert begrijpt de hint niet en loopt door…

Moraal: Als iets te mooi is om waar te zijn, is het niet waar.
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Familie - en gemeenschapsbanden

Belangrijke mensen in de plantage gemeenschappen waren de Basja, de Dresiman (van-

uit perspectief van witten) en de Krioro Mama. De Basja was offi cieel dan wel een op-

zichter benoemd door de directeur, maar hij vertegenwoordigde ook de Afrikanen en 

hun nazaten op de plantage. De Dresiman was de medicijnman of vrouw, die vaak ook 

over grote spirituele kennis beschikte. De Krioro Mama ging onder andere over de kinde-

ren die te jong waren om te werken. 

Op Curaçao werden de Afrikanen en hun nazaten ruwweg verdeeld in ‘veldslaven’, 

‘huisslaven’ en ‘ambachtsslaven’. De ‘veldslaven’ deden het zware werk, de ‘huisslaven’ 

hadden het relatief goed, terwijl er voorbeelden zijn van ‘ambachtsslaven’ die zichzelf 

vrij konden kopen. Een bijzondere ‘huisslaaf’ was de Jaja. Zij zoogde de kinderen van 

de plantage-eigenaar. De opzichter – vitó of bomba genoemd- werd als verpersoonlij-

king van het kwaad gezien. Liederen uit die tijd spreken van de bomba sutadó, ofwel de 

bomba die geselingen toediende. 

De kinderen uit relaties tussen Afrikaanse vrouwen en Europese mannen vormden ener-

zijds een nieuwe ‘groep’ in de geracialiseerde verhoudingen. Anderzijds werden zij sterk 

verschillend behandeld door hun vaders en moeders en in diens kielzog, de machtheb-

bers. Het wettelijke uitgangspunt was dat de status van een kind dat van de moeder 

volgde. Deze kinderen waren dus ‘wettelijk’ gezien al bij geboorte automatisch slaafge-

maakt. Sommigen van hen werden ‘gemanumitteerd’, vrijgelaten, maar lang niet allen. 

Daardoor kwam het voor dat kinderen als slaafgemaakte verbleven op de plantage waar 

hun vader de baas was. 

Spiritualiteit en religie

De religie heeft zich in de plantage-samenleving aangepast aan de nieuwe omstandig-

heden. Overleven, omgaan met de verschrikkingen van de slavernij en vormgeven aan 

strijd en verzet waren nieuwe uitdagingen. Omgaan met een nieuwe fauna en fl ora, 

nieuwe ziektes en natuurverschijnselen en met een vreemde overheerser hoorden daarbij.

Er is overgeleverd dat het eigen spirituele en religieuze leven van de Afrikanen en hun 

nazaten vooral ’s nachts en in een andere taal plaatsvond. De Europeanen waren tame-

lijk machteloos om hier wat tegen te doen en zagen het ook waarschijnlijk als iets wat je 
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beter kon laten gebeuren om geen nodeloze spanningen op te wekken. Soms kwamen 

Europeanen zelfs kijken. 

Deze vormen van ‘Bakadjari’ (achtererf) religie legden de basis voor de laku, soesa, 

banya (dansvormen) en de georganiseerde dansgezelschappen van de Afrikanen en 

hun nazaten, de ‘Du’. Op Curaçao speelde de Tambú een belangrijke rol. Tambú, een 

muziekgenre, ontwikkelde zich op de plantages; het was ook een geheimtaal van de tot 

slaafgemaakten waarin zij met elkaar konden communiceren zonder dat de plantage-

eigenaar begreep waar het over ging. Dubbelzinnigheid in de taal was daarbij van 

groot belang. 

De muziek kent slechts twee instrumenten: de eenvellige trom, de tambú, en een ijzeren 

idiofoon, de heru. Verder zijn handgeklap (bati man) en hielgestamp belangrijk. De zang 

wordt altijd door een vrouw voor haar rekening genomen en is het voornaamste aspect 

van de tambú. De muziek ondersteunt de zang. De tambú spreekt kritisch over de samen-

leving, waarbij ironie en dubbelzinnigheid een belangrijke plaats innemen. 

De naam ‘Tambú’ duidt overigens zowel de gebruikte Afrikaanse trommel aan, als wel de 

muziek die men daarmee maakte en ook de dans die bij die muziek hoort. 

Intussen in Nederland

In Nederland schrikt men van de opstand in Berbice in het huidige Brits-Guyana en natuur-

lijk vooral van de kosten van de expeditie om die weer neer te slaan. Als er vervolgens 

bij een crisis op de Amsterdamse beurs vele plantages in handen raken van investeerders 

in Nederland ontstaat ook een heel ander exploitatiemodel, dat verstrekkende gevolgen 

zal hebben op de plantages. Er is nu vaak sprake van ‘absentee owners’, die geen enkel 

verstand hebben van, noch enige band hebben met de plantages die zij bezitten. Zij laten 

het runnen ervan over aan ‘administrateurs’, die op hun beurt de plantagedirecteuren aan-

sturen. Daarbij worden de eigenaren niet zelden grotelijks belazerd en overheerst hoe dan 

ook het streven naar korte termijn winst - die commissie oplevert- boven het in stand houden 

van de plantages op de lange termijn. Dit alles pakt voor de Afrikanen en hun nazaten niet 

gunstig uit. De verstrekkingen worden nog kariger, de behandeling nog cynischer. 
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Wel ontstaat er in Nederland in dezelfde tijd een groeiend besef van de gruwelen van 

de slavernij. De Schots-Nederlandse militair John Stedman doet namelijk 20 jaar na dato 

uitvoerig verslag van zijn deelname aan een straf-expeditie tegen de Boni-marrons in Su-

riname en beschrijft daarbij en passant op indringende wijze de liederlijke levensstijl van 

de planters en hun wrede behandeling van de slaafgemaakten. Met name de illustraties 

van zijn boek hebben veel impact, zij worden tot op de dag van vandaag nog wereld-

wijd gebruikt om de gruwelen van de slavernij in beeld te brengen. 

De opstand op Curaçao heeft niet de gewenste vrijheid gebracht voor de Afrikanen en 

hun nazaten. Wel werden op Curaçao verschillende ‘plakkaten’ (verordeningen) uitge-

vaardigd die voor een betere behandeling van Afrikanen en hun nazaten moesten zorgen, 

om zodoende de kans op herhaling van de opstand te verkleinen.
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Van Tu la  to t  Afschaf f ing  -  CA  1800 -1875
Door de successen van de strijd en verzet en de berichten over de zelfbevrijding van de 

slaafgemaakten op Haïti groeit het zelfbewustzijn van Afrikanen en hun nazaten. Ook 

groeit de verwachting dat de slavernij ooit afgeschaft zal worden. De eigen identiteit 

wordt steeds meer de inzet van strijd. Helemaal als de kolonialen gaan inzetten op het 

alvast ‘beschaven’ van de Afrikanen en hun nazaten, in het vooruitzicht van het gegeven 

dat zij binnenkort vrije burgers zullen worden. 

Strijd & Overleven 

De opstanden in Suriname, op Curaçao en in Berbice hadden grote impact op de koloniale 

samenlevingen. Het feit dat de kolonialen gedwongen konden worden tot vredesverdragen 

in Suriname en ook op andere plekken aan het wankelen gebracht waren, gaf een enorme 

impuls aan het zelfbewustzijn van de Afrikanen en hun nazaten. Als ook de berichten over 

de zelfbevrijding van de lotgenoten op Haïti (de revolutie 1791 – 1804) doorkomen begin-

nen de Afrikanen en hun nazaten te geloven in het einde van de slavernij. 

Het verzet gaat hoe dan ook door en gaat nu vooral om de strijd om de identiteit. Op 

allerlei manieren gaan Afrikanen en hun nazaten het culturele leven in de koloniën steeds 

meer bepalen. De winti-prei en de ko-unto (samenkomsten) gingen steeds meer een cen-

trale rol spelen in hun leven.

Het hele koloniale klimaat verandert als de Engelsen in 1808 de handel in slaafgemaak-

ten verbieden en dit ook aan o.m. de Nederlanders opleggen. De handel gaat op kleine-

re schaal illegaal gewoon door, maar het wordt voor de plantage-eigenaren belangrijker 

om de Afrikanen en hun nazaten niet ‘dood te werken’ want ze zijn minder makkelijk te 

vervangen met nieuwe aanvoer uit Afrika. 

Een volgende stap is dat eerst in de Engelse en dan de Franse koloniën de slavernij 

geheel wordt afgeschaft. Op Sint-Maarten claimen de Afrikanen en hun nazaten op het 

Nederlandse deel van het eiland met succes hun vrijheid als de slavernij op het Franse 

deel van het eiland wordt afgeschaft.

Dit alles verhoogt de druk op de autoriteiten in de Nederlandse koloniën als in Nederland.

Intussen gaat het slecht met de plantage-economieën, onder andere door de concurrentie 

met de steeds lucratievere koloniën in de Oost. 
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Als de slavernij wettelijk wordt afgeschaft in 1863 moeten de in naam vrijgemaakte 

ex-slaafgemaakten nog 10 jaar (tot 1873) op de plantages blijven werken als contract-

arbeider. Op Curaçao neemt dit de vorm aan van Paga Tera, (betalen van de grond): 

Afrikanen en hun nazaten moesten het land van de shon in pacht blijven bewerken en 

als betaling een groot deel van de oogst afstaan. Van Curaçao vertrokken Afrikanen en 

hun nazaten ook naar voornamelijk Cuba en de Dominicaanse Republiek. Zo ontstond 

de zogenaamde ‘postwisseleconomie’, doordat zij een deel van hun inkomen weer naar 

Curaçao stuurden. Er zijn gebieden in deze landen en in Puerto Rico en de Maagdenei-

landen waar nog steeds een sterk verspaanste vorm van Papiamentu wordt gesproken. 

Vanaf 1873 worden ook op grote schaal contractarbeiders uit India en Java naar Suri-

name gehaald door de koloniale machthebbers, die vrezen dat de ex-slaafgemaakten 

niet meer voor hen willen werken. Al eerder was een klein aantal Chinezen in Suriname 

gearriveerd. 

Op de plantages was intussen het patroon ontstaan dat de Afrikanen en hun nazaten 

zelf hun voedsel verbouwden op hun zgn. ‘kostgrondjes’. Geleidelijk aan waren zij het 

surplus gaan verhandelen op markt, na de afschaffi ng groeide een deel van hen door 

tot kleine zelfstandige. 

Cultuur, Kennis en Kunde

In deze periode komen er nog maar weinig mensen aan uit Afrika en de cultuur van de 

nazaten neemt meer en meer een eigen wending. De volkswijsheid, zoals te vinden in 

de Odo en Ditjo zijn steeds meer toegespitst op de lokale omstandigheden. De taal en 

muziek bewegen mee met het ritme van de lokale gebeurtenissen. 

Daartegenover begon het ‘beschavingsoffensief’ van de kant van de kolonialen in ver-

wachting van de verwachte aanstaande afschaffi ng van de slavernij. Kerstening werd nu 

veel meer dan ooit bevorderd en er werd een begin gemaakt met het leren van Neder-

lands aan de Afrikanen en hun nazaten. 
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Familie en Verwantschappen

Uit de tijd na de afschaffi ng is bekend dat de gezagsverhoudingen in de gemeenschap 

sterk werden bepaald door senioriteit. Ouderen werden in Suriname aangesproken met: 

m’ba (mijn oudere broer) of m’pa (mijn vader), m’ma (mijn moeder) of Nene). Op Cu-

raçao was dat machi (voor een oudere vrouw), pachi (voor een oudere meneer), bubu 

(broer), chichi (zus), tio (oom) en tanta (tante). Mogelijk is dit terug te voeren op tradities 

uit Afrika en is dit ook in de tijd van de slavernij zo geweest, maar dat zou nader onder-

zoek moeten uitwijzen.

Spiritualiteit en Religie

Met de afschaffi ng van de slavernij in het vooruitzicht verandert in Suriname ook de 

houding van de plantage-eigenaren jegens de religies van de Afrikanen en hun nazaten. 

Kerstening van Afrikanen en hun nazaten werd met de abolitie in zicht opeens bevor-

derd. De reden: zowel de kolonialen als de autoriteiten in Nederland verwachtten van 

het christendom een ‘beschavende’ werking. Dit was volgens hen nodig om Afrikanen en 

hun nazaten in het gareel te kunnen houden na de afschaffi ng van de slavernij. 

Waar de uit Afrikaanse tradities gevormde religies eeuwenlang min of meer gedoogd 

waren, vindt het koloniaal gezag het in 1874 nu juist nodig het beoefenen ervan te ver-

bieden. Door het koloniaal gezag ‘afgoderij’ genoemd: 

‘Hij die afgoderij pleegt wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 

geldboete van ten hoogste honderd gulden’

Dit maakte echter nauwelijks indruk op de Afrikanen en hun nazaten, hielden vast aan 

hun eigen religies. 

Intussen in Nederland 

In Nederland komt de discussie over afschaffi ng van de slavernij al op gang in de tijd 

van de Franse revolutie, maar de abolitionisten komen op dat moment niet ver. In die 

tijd komt de houding in zwang die het hele debat zal bepalen: Nederland kijkt de kat 

uit de boom en wacht af hoe de veel grotere concurrenten als Engeland en Frankrijk 

met de slavernij omgaan. In Engeland wordt het debat stevig aangezwengeld door ex-

slaafgemaakte zwarte auteurs zoals Equianoh Olaudah en Cuguano, die uitgroeien tot 



74

belangrijke literaire fi guren en onvermoeibaar ijveren voor abolitie. Nederland kent maar 

een verhoudingsgewijs zeer kleine zwarte gemeenschap en kent geen parallelle ontwik-

kelingen. 

De regering en het parlement spelen decennialang een soort kat en muis spel. De re-

gering geeft aan wel aan afschaffi ng te willen werken, maar laat het vormgeven ervan 

inclusief de netelige kwestie van de ‘schadeloosstelling’ voor de planters – en hoe die 

te betalen- over aan het parlement. Intussen stellen commissies diverse rapporten op en 

zenden ook particulieren en belangengroepen voorstellen in. 

Als het dan in 1862 eindelijk zo ver is, blijkt uit het verloop van het debat in het parlement 

welke belangen nou eigenlijk het zwaarst wegen. Dat blijken het redden van de econo-

mie van de koloniën en het vermogen van de planters te zijn. 

Foto: Omroep West
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S t r i jd  om de  ident i t e i t  -  CA  1875-1950
Met de wettelijke afschaffi ng van de slavernij komt er nog lang geen einde aan de 

discriminatie en uitbuiting van Afrikanen en hun nazaten. Eerst worden zij verplicht nog 

tien jaar te werken op de plantages, in een soort verkapte slavernij. Daarna begint de 

moeizame weg omhoog uit de grote armoede waarin zij zich bevinden. Er komt ook een 

sterke beweging op gang voor behoud en ontwikkeling van de eigen cultuur. 

Strijd en overleven  

Na het eindigen van het ‘staatstoezicht’ in 1873 begon een nieuwe fase in de emancipa-

tiestrijd van de Afrikanen en hun nazaten. Terwijl de plantage-eigenaren een schadeloos-

stelling hadden gekregen (300 gulden per slaafgemaakte) moesten de Afrikanen en hun 

nazaten het verder, zonder enig vermogen, op eigen houtje zien te redden. Zij hadden 

geen geld, geen huis, geen baan, geen opleiding en ook geen perspectief. 

Een relatief succesvolle economische emancipatiestrategie was het in gemeenschaps- of 

familieverband kopen van de grond van de plantages door Afrikanen en hun nazaten, 

vooral in Para en in Coronie in Suriname. Zij konden dit doen op basis van de eigen eco-

nomische activiteiten die zij al eerder hadden ontwikkeld. In Para is de historische eed 

(‘sweri’) gemaakt dat deze grond niet mocht worden doorverkocht, doch bestemd diende 

te blijven voor de nazaten, dit wordt nog steeds nageleefd. 

Met name in de stad ontwikkelde zich ook sterk het zelfstandig ondernemerschap van 

Afrikanen en hun nazaten. In deze tijd is door hen de grondslag gelegd voor een aan-

tal bedrijven die nog steeds bestaan. Op Curaçao kozen velen voor arbeidsmigratie of 

werken op zee. 

Grote en kleine opstanden zijn belangrijk geweest om de macht in eigen hand te nemen. 

Zo kwamen in 1890 de boeren uit Para massaal in opstand tegen een in hun ogen onrecht-

vaardige belasting op de grond die zij in eigendom hadden verworven. De kracht die zij uit-

straalden was zo indrukwekkend dat zelfs het koloniale leger uiteindelijk beteuterd afdroop 

uit Para en de gouverneur bakzeil moest halen. Deze opstand kan gezien worden als het 

begin van structurele vertegenwoordiging van de bevolking van Suriname. 

In de dertiger jaren werd het gezag zeer benauwd van vakbondsactivisten zoals Louis 

Doedel, Anton de Kom en anderen. Doedel werd levenslang opgesloten in een krankzin-
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nigengesticht, de Kom werd verbannen uit Suriname. Zijn boek ‘Wij slaven van Suriname’ 

werd daar verboden.

Op Curaçao kwam de bevolking in opstand in 1871, rond het ontslag van procureur-

generaal Sassen. Shell kwam in 1915 en veranderde het aanzien en de economie van 

het eiland drastisch. In 1922 was er een grote havenstaking en er ontstaan vakbonden, 

vaak met Surinamers in de leiding. 

Cultuur, Kennis en Kunde

In de koloniale periode was segregatie de norm. Nazaten van slaafgemaakten waren 

maatschappelijk gezien veroordeeld tot een positie onderaan de sociaal-economische 

ladder. De koloniale overheid besluit in 1876 de leerplicht in te voeren - eerder dan in 

Nederland - om de westerse cultuur op te leggen aan de ex-slaafgemaakten en hun 

nazaten. Op het gebied van de taal is het beleid nu het omgekeerde van dat daarvoor: 

op school wordt het verboden om Sranan te spreken, Nederlands spreken is verplicht. 

Het Nederlands wordt ook de offi ciële taal in de koloniën. Ook op Curaçao moest het 

Papiamentstalig onderwijs dat de katholieke kerk had opgezet nu plaats maken voor het 

Nederlands. De strijd om het Papiaments weer in het onderwijs te krijgen was daarmee 

gestart. De eigen cultuur met vele Afrikaanse invloeden werd onderdrukt. Je mocht geen 

‘neger’ meer zijn, anders deed je ‘vernegerd’. Je kleur was niet goed, je haar was niet 

goed, je taal was niet goed. Je moest bij voorkeur met een lichter gekleurde partner trou-

wen, ‘opo yu kloru’ heette dat in het Sranan, ‘drecha bo rasa’ in het Papiamentu. Je moest 

je gedrag aanpassen aan de Europese norm, ‘stòp di hasi kos di bo koló’ (stop met je te 

gedragen overeenkomstig je kleur) zei men op de Antillen. 

Daartegenin ontstond een sterke beweging onder aanvoering van mensen als Papa Koen-

ders die opkwamen voor de eigen cultuur. Er werden eigen kranten zoals Futuboi (loop-

jongen, dienaar) uitgeven en andere publicaties in het Sranan. Er werden toneelstukken 

geschreven en opgevoerd o.m. over de slaventijd. De eigen muziek zoals de kawina en 

de tambú vonden algemeen ingang net als de eigen klederdrachten zoals de koto (Suri-

name) en de saya ku djèki (Antillen). In die tijd stonden er ook nazaten op die zich on-

danks alles ontwikkelden, belangrijke maatschappelijke posities innamen en intellectueel 

leiderschap toonden zoals dokter Sophie Redmond. 
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Familie - en gemeenschapsbanden

De trek van het platteland naar de stad van de nazaten gaat door. Er ontstaan volksbuur-

ten met een sterke eigen identiteit waar nieuwe gemeenschapsbanden ontstaan. Kleur 

was nog steeds bepalend voor sociale status. De nazaten negeren over het algemeen de 

nog bestaande voorbeelden van segregatie zoals bij openbare gelegenheden waar zij 

niet naar binnen mogen en richten hun eigen bloeiende sociaal-culturele verenigingen op. 

In de jaren twintig van de twintigste eeuw bouwde Shell bij Willemstad de raffi naderij 

“Isla”, een van de grootste olieraffi naderijen ter wereld. Hier wordt sindsdien ruwe olie uit 

Venezuela verwerkt. Voor de locatie werd gekozen omdat het vasteland politiek gezien 

niet stabiel genoeg werd geacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog draaide de raffi na-

derij op topcapaciteit om kerosine te produceren voor Amerikaanse bommenwerpers. 

Door de komst van de olie-industrie komt op Curaçao de trek van het platteland op gang. 

Arbeiders vestigen zich rond de raffi naderij, er ontstaan krottenwijken. Ook vindt er veel 

immigratie plaats uit landen in de omgeving. 

Spiritualiteit en Religie

De eigen religie en spiritualiteit waren belangrijk in de strijd om de eigen identiteit. De 

winti-prey in Suriname werden groter, zichtbaarder en frequenter ondanks het offi ciële 

verbod. Op Curaçao blijft brua in een kwaad daglicht staan, maar de tambú leeft voort 

ondanks de hetze van kerk en overheid daartegen.

Intussen in Nederland

Na de opleving van de aandacht voor ‘de West’ rond de afschaffi ng van de slavernij, 

worden de Nederlandse trans-Atlantische koloniën algauw weer min of meer vergeten. 

Op school leren Nederlandse kinderen de verplichte rijtjes ‘ABC en SSS-eilanden. In 

de geschiedschrijving wordt de slavernij weliswaar niet verzwegen, maar het is pas als 

Anton de Kom in de dertiger jaren ook in Nederland de aandacht op zich vestigt dat de 

nazaten voor het eerst een stem krijgen in Nederland. 

Een select gezelschap van professionals houdt zich in Nederland bezig met ‘de West’, 

verder wordt het aan de gouverneur overgelaten. 

Suriname wordt gezien als een proeftuin voor allerlei plannen voor exploitatie, op het gebied 
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van landbouw met name. Alleen de rijstbouw in het onder leiding van Nederlandse 

ingenieurs ingepolderde Nickerie zal uiteindelijk succesvol zijn. Eigen plannen van de 

bewoners van Suriname worden niet serieus genomen. Dit kwam mogelijk ook door het 

vooroordeel dat de nazaten van de slaafgemaakten niet bereid waren in de landbouw 

te gaan werken. Dit zou komen doordat zij van hun voorouders, die als slaafgemaakten 

gedwongen op het land hadden gewerkt, een weerzin tegen dit werk overgeleverd had-

den gekregen. Door de komst van de olie-industrie werd Curaçao een stuk belangrijker 

voor en bekender in Nederland, want er werd veel geld verdiend. 
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Omgaan met  de  E r fen issen  -  Ca.  1950 -  heden
De strijd om de identiteit gaat tot op de dag van vandaag door. In de koloniën komt de 

strijd om zelfbestuur en onafhankelijkheid op gang. Afrikaanse nazaten uit de Antillen en 

Suriname die naar Nederland zijn geëmigreerd, willen de stilte rond het verleden door-

breken en de doorwerking ervan in de vorm van koloniaal denken en racisme bestrijden. 

Strijd en Overleven

In 1954 leidt de strijd om zelfbestuur voor de inwoners van de Nederlandse trans-Atlanti-

sche koloniën tot het Koninkrijk statuut. Dit houdt in dat de inwoners zelf het binnenlands 

bestuur gaan bepalen. De politieke emancipatie van de nazaten van de slaafgemaakte 

Afrikanen in Suriname kan nu eindelijk doorzetten, Johan (‘Jopie’) Pengel is hun populaire 

vertegenwoordiger. Eén van de consequenties is dat vele nazaten van Afrikanen nu werk 

vinden bij de groeiende overheid. Vaak betekent dit dat zij hun activiteiten als zelfstandig 

ondernemer staken. Ook zijn er nazaten die zich op nieuwe vormen van economische 

bedrijvigheid richten en bijvoorbeeld taxichauffeur of openbaar vervoerder worden of 

een bar-dancing beginnen. 

Ook wordt de roep om staatkundige onafhankelijkheid nu steeds luider met in de voor-

hoede de teruggekeerde, in Nederland afgestudeerde nazaten rond ‘Wi Egi Sani’. 

In 1969 komen arbeiders van de Shell-raffi naderij op Curaçao massaal in opstand tegen 

verslechterende arbeidsvoorwaarden. Een protestmars loopt uit op massale gevechten 

met de politie, plunderingen en brandstichting. Nederland is volkenrechtelijk aanspra-

kelijk voor de orde in de koloniën en besluit de gouverneur te hulp te komen door de 

mariniers in te zetten. Pas na enige dagen keert de rust weer. Wel zullen leiders van het 

verzet, zoals ‘Papa’ Wilson Godett, Stanley Brown en Amador Nita in het vervolg een 

geduchte politieke factor zijn. Sommigen brengen het zelfs tot minister. 

In Suriname wordt in 1975 de onafhankelijkheid door een deel van de bevolking omhelsd 

en als een overwinning gevierd. Voor anderen is ze echter het moment om naar Neder-

land te verhuizen. Ook uit de Antillen komt de (tijdelijke) immigratie naar Nederland op 

gang, om te studeren of te werken. 
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Cultuur, Kennis en Kunde

Het Sranan wordt niet meer gezien als minderwaardige taal, maar wordt steeds meer 

de onoffi ciële nationale taal van Suriname. Dichters en schrijvers zoals Dobru, Slory, 

Shrinivási, Trefossa, Johanna Schouten-Elzenhout, Edgar Cairo creëren een nationale 

literatuur. Een parallelle ontwikkeling is dat kawina- en kaseko muziek, traditionele dans 

en klederdracht steeds meer als acceptabel worden gezien of zelfs omhelsd als essentiële 

onderdelen van de Afrikaans-Surinaamse cultuur. Er ontstaat een bloeiend verenigingsle-

ven gericht op cultuur in de breedte. 

Nazaten zoals Otto en Hermina Huiswoud, Hein Eersel, Sophie Redmond, Eugene Ges-

sel, Jules Sedney, Dobru, André Haakmat, Henk Herrenberg, Iwan Krolis, Humphrey 

Lamur, de debatclub Kra en nog vele anderen deden van zich spreken als antikoloniale 

intellectuelen, vooral via de radio en de pers. 

Nazaten oriënteerden zich op de burgerrechtenstrijd in de VS en de dekolonisatie van 

Afrika en het pan-Afrikanisme. Afrikaanse leiders als Kwame Nkruma, Julius Nyerere, Sa-

mora Machel, Kenneth Kaunda, Patrice Lumumba, Robert Mugabe, Oliver Tambo, Albert 

Luthuli, waren lichtende voorbeelden. 

Later gaan de jongeren hun belangstelling sterk richten op de populaire cultuur van afro-

Amerikanen in de VS en de Reggae beweging.

Familie - en gemeenschapsbanden

Het streven naar sociale stijging, het nog steeds sterke ‘colorisme’ en de druk vanuit het 

kolonialisme om de eigen cultuur op te geven maken dat de sociale verhoudingen inge-

wikkeld worden en soms wringen. Een groeiend aantal nazaten treedt toe tot de mid-

denklasse, dit beïnvloedt sterk de familie- en verwantschapsbanden. Binnen één familie 

kunnen zich nu mensen in verschillende sociale klassen bevinden. 

De groeiende mogelijkheden om onderwijs te volgen worden door de nazaten gretig benut. 

Te yu leri tide, soso prisiri yu habi tamara – als je vandaag leert, heb je daar morgen 

alleen maar plezier van. Investeer in je toekomst. 

En speciaal tegen de meiden werd gezegd: ‘je eerste man is je diploma’. 
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Lerende en studerende kinderen verhoogden de status van de familie en droegen na 

afronding van hun opleiding bij aan de verbetering van de sociaal-economische positie 

van verwanten. 

Wie als nazaat sociale stijging denkt te kunnen bereiken door een strategische partner-

keuze gaat minder hechten aan het vinden van een lichtgekleurde partner, maar let meer 

op sociaaleconomische status. De opkomst van een arbeiderselite van nazaten, met een 

vaste baan, geschoold en goed betaald werk, bood velen een basis voor een stabiel 

welvarend gezin. Dit droeg weer verder bij aan het aantal kinderen dat doorleerde. 

Een belangrijke consequentie van de sociaaleconomische emancipatie van de nazaten 

was dat de band tussen kleur en sociale status losser werd. 

Nazaten kwamen nu ook openlijk op voor een opwaardering van hun kleur, in liederen, 

gedichten en odo. Men voelde zich daarbij aangemoedigd door de Black Power bewe-

ging met leuzen als ‘Black is Beautiful’. 

 

Spiritualiteit en Religie

Het is pas in de tweede helft van de twintigste eeuw dat in de voormalige koloniën be-

grip en tolerantie komt voor de eigen religies van de nazaten. 

Dit ging niet zonder strijd. De christelijke kerken die in de vooroorlogse periode nog actief 

poogden het belijden van afro-religies tegen te gaan, schakelen nu over op een gedoog-

beleid). Er ontstaat een modus vivendi tussen de afro-religies en de grootste kerkgemeen-

schappen, de Evangelische Broeder Gemeente (EBG, Hernhutters) en de RK-kerk. 

In 1973 wordt het verbod op wat beschouwd werd als ‘afgoderij’ na bijna een eeuw van 

kracht te zijn geweest eindelijk afgeschaft. 

Intussen in Nederland

Zelfbestuur en beeldvorming 

Door de tweede wereldoorlog is Nederland intussen anders over koloniën gaan denken. 

In 1954 komt er een ‘Koninkrijk statuut’. Daarin krijgen Suriname en de Antillen de status 

van gelijkwaardige gebiedsdelen, die hun eigen binnenlands bestuur grotendeels mogen 

regelen. Verder blijven het wel degelijk koloniën. 
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Al na vijftien jaar komt deze constructie onder druk te staan. Als de arbeiders op Curaçao

in opstand komen, realiseren de Nederlandse autoriteiten zich dat Nederland één van 

de laatste landen ter wereld is met koloniën. De angst voor massale antikoloniale onlusten 

op wat offi cieel Nederlands grondgebied is, maakt dat Nederland haast krijgt met het 

doen van voorstellen voor staatkundige onafhankelijkheid. De Antillen verzetten zich hier 

echter succesvol tegen bij de VN vanwege ernstige twijfels over de manier waarop dit 

zou worden vormgegeven. Maar Suriname zet snel door en verkrijgt in 1975 de onaf-

hankelijkheid. Nu komt ook de stroom nazaten die naar Nederland emigreert echt goed 

op gang. 

In Nederland komen de nazaten terecht in een omgeving waarvan oudsher - vaak nega-

tieve- stereotypen over zwarte mensen overheersen. Na de Tweede Wereldoorlog komen 

witte Nederlanders geleidelijk aan steeds vaker life of via de media in aanraking met 

zwarte mensen. Er komen studenten, werknemers en avonturiers uit Suriname en de Antil-

len naar Nederland. Amerikaanse zwarte jazz- en bluesmusici trekken de aandacht en 

hun navolgers domineren de ontwikkeling van de populaire muziek wereldwijd. Dit leidt 

tot een weliswaar positieve, maar nog steeds beperkte opwaardering van de kwaliteiten 

van zwarte mensen. 

In de zestiger jaren verbreedt zich het beeld dat mensen in Nederland hebben van 

zwarte mensen. Enerzijds zijn daar berichten over dekolonisatieoorlogen in Afrika en de 

daarmee gepaard gaande menselijke tragedies. Anderzijds is daar het beeld van het acti-

visme van de burgerrechtenbeweging in de VS en de strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika. 

Bij de witte Nederlanders dringt door dat zwarte mensen in grote delen van de wereld 

ernstig onderdrukt worden en daar een stevige strijd tegen voeren. Een deel van de witte 

Nederlanders verklaart zich daarmee solidair. Maar van de nazaten in Suriname en op 

de Antillen vormen de mensen in Nederland zich intussen nog steeds geen reëel beeld. 

Aankomst en strijd om volwaardig burgerschap 

Al in de twintiger jaren organiseerden nazaten in Nederland zich om op te komen voor 

de eigen culturele tradities. In de jaren vijftig doet ‘Wi Egi Sani’ (Ons eigen ding), een 

gezelschap van schrijvers, dichters, historici en andere intellectuelen, van zich spreken. 
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Het ontwikkelt ook een sterke invloed in Suriname, waar inmiddels teruggekeerde leden 

bevorderen dat de nazaten hun eigen cultuur serieus gaan nemen. Literatoren als Astrid 

Roemer, Edgar Caïro en Ellen Ombre, Martinus Arion en Albert Helman maken dat witte 

Nederlanders die dat willen zich beter vertrouwd kunnen maken met de cultuur en ge-

schiedenis van de nazaten.

De nazaten uit Suriname en de Antillen komen in Nederland voor het eerst in aanraking 

met witte mensen die arm zijn en/of ondergeschikt werk doen, hetgeen hen verbaast 

maar in zekere zin ook een verfrissende ervaring is. Een aparte ervaring is voor de na-

zaten ook de ontmoeting met Afrikanen, met name Ghanezen, die ook de weg naar Ne-

derland vinden. Het is voor het eerst dat zij direct contact hebben met mensen uit landen 

waar zij zelf ook hun roots hebben. 

Afrikanen en nazaten moeten vanaf het begin in Nederland optreden tegen banale ra-

cistische onhebbelijkheden, zoals aan hun haar gezeten worden en aangeraakt worden 

door mensen die -al dan niet zogenaamd- willen testen of hun huidskleur afgeeft. In Ne-

derland wordt intussen de eigen cultuur van nazaten door witte Nederlanders vaak niet 

begrepen. Als Surinamers ontdekken dat in de ruim bemeten plantsoenen in de Bijlmer 

allerlei eetbare planten groeien -of geteeld kunnen worden- heet het in de Telegraaf: 

‘Surinamers eten onkruid’ (1973). Luid spreken en ‘hangen’ in de openbare ruimte door 

mannelijke nazaten wordt als bedreigend ervaren. 

Nazaten bouwen intussen een infrastructuur op aan eigen organisaties. Er komen onder 

meer eigen radiozenders, welzijnsorganisaties en sportclubs. Een aantal nazaten worden 

Bekende Nederlanders door prestaties in de sport en de muziek. Nazaten verwerven 

zich posities in de academische wereld, politiek en bestuur. Ook creëren zij evenementen 

die een onderdeel van de nationale agenda worden zoals het Kwaku festival, het Zo-

mercarnaval en de Black Achievement Month. Elementen van de cultuur van de nazaten 

gaan onderdeel uitmaken van de jongerencultuur, met name in de grote steden. 
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De strijd om de erfenis 

Als in de jaren 80 de serie ‘Roots’ in Nederland wordt uitgezonden dringt hier onver-

mijdelijk het besef door dat ook Nederland een fors aandeel in de geschiedenis van de 

slavernij heeft. Bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren leidt de kennismaking met deze 

voor hen tot nog toe ook relatief onbekende geschiedenis tot grote woede en verhoogde 

belangstelling voor radicaal zwart activisme.

Als de nazaten in Nederland steeds luider protesteren tegen discriminatie is de vergelij-

king met de slavernij een belangrijk beeld bij deze acties. De nazaten benadrukken dat 

de slavernij en de koloniale tijd nog steeds doorwerken in de gemeenschappen. Ook 

is er een doorwerking aan de witte Nederlandse kant, waar denkbeelden en praktijken 

stammend uit de koloniale tijd de basis vormen voor hedendaags racisme. 

Na jarenlang ijveren bundel]den organisaties van nazaten zich in het Landelijk Platform 

Slavernijverleden. Dit weet te bereiken dat er in 2001 een nationaal monument slaver-

nijverleden komt dat onthuld wordt door koningin Beatrix. Een jaar later wordt het Nati-

onaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) opgericht. De jaarlijkse 

nationale herdenking van de wettelijke afschaffi ng van de slavernij kent inmiddels ook 

een publiek moment waar een plengoffer voor de slaafgemaakte voorouders wordt ge-

bracht. 

Na de geslaagde acties voor ‘unsilencing’ van het slavernij- en koloniale verleden, vol-

gen acties tegen de fi guur ‘Zwarte Piet’ en sinds kort ook tegen institutioneel racisme 

onder de internationale leus ‘Black Lifes Matter’. 

De gemeente Amsterdam besluit in 2018 tot het oprichten van een museum over het Ne-

derlands trans-Atlantisch slavernijverleden. Dat is hét moment om kennis en kunde aanwe-

zig onder de nazaten te bundelen om het verhaal van het koloniale en slavernijverleden 

nu eindelijk vanuit het perspectief van de slaafgemaakte afrikanen en hun nazaten te 

vertellen.
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MUSEALE  TOEPASS INGEN
Een nazaat en een witte museoloog gingen in gesprek over het inzetten van voorwerpen 

uit het slavernij- en koloniale voorwerpen vanuit een zwart perspectief. De co-productie 

hieronder is het resultaat. 

Het museaal tonen van de slavernijgeschiedenis is om veel redenen een zeer complexe 

aangelegenheid. Welke museale toepassingen zijn er denkbaar als we smart, prudent 

en respectvol om willen gaan met deze complexiteit? En over welke complexiteit hebben 

we het eigenlijk? Hieronder eerst een korte uiteenzetting over de ingewikkeldheid van de 

materie binnen een museale setting.

Hieronder zullen we aan de hand van enkele objecten laten zien hoe deze in een muse-

ale setting uitgelegd kunnen worden, rekening houdend met de complexiteiten.

SCHAARSTE AAN VOORWERPEN 

Een van die eerste zaken waar je tegen aanloopt is dat slaafgemaakte mensen over het 

algemeen niet veel bezittingen hadden. Als er wel sprake was van enig eigendom, dan 

zijn deze spullen vaak niet bewaard gebleven. Er zijn feitelijk dus maar weinig objecten 

overgebleven van mensen in slavernij, objecten die direct te verbinden zijn met de men-

sen die dit verhaal aangaat. 

Ja, er zijn wel objecten overgebleven die aan slavernij relateren, maar dat zijn veelal 

voorwerpen die op indirecte wijze te koppelen zijn aan de slaafgemaakten. Dikwijls 

gaat het hier om voorwerpen van de handelscompagnieën en slaveneigenaren zoals 

documenten, schilderijen, sierglazen, etc. En we willen het slavernijverhaal, of beter de 

slavernijverhalen, zeker niet alleen met deze voorwerpen overdragen. Het is ons doel 

het museumpubliek zoveel als mogelijk is deze verhalen te vertellen aan de hand van de 

geschiedenis van de slaafgemaakten zelf. We werken aan een museum, en een museum 

bestaat bij gratie van spullen, voorwerpen, dingen, objecten. Maar hoe doen we dat 

zonder hun spullen? 

Als we hard op zoek gaan zijn er wel degelijk collecties met objecten die direct relate-

ren aan de slaafgemaakten en wellicht bruikbaar zouden kunnen zijn. Maar ook dan is 

voorzichtigheid geboden. Het kan gaan om voorwerpen uit de herkomstlanden. Het in 

bruikleen vragen van deze objecten voor een museum in Nederland en daar ‘weghalen’, 
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kan als onwenselijk gedrag worden opgevat. Je wilt een land, stad, dorp, museum, fami-

lie, niet ‘weer’ iets ontnemen. Dit geldt uiteraard nog veel meer voor rituele voorwerpen 

en voor voorwerpen die oorspronkelijk uit graven afkomstig zijn.

VERSCHILLEN IN OVERLEVERING

Een andere reden waarom het museaal tonen van de slavernijgeschiedenis een complexe 

aangelegenheid is, is omdat de koloniale trans-Atlantische slavernij zich over een immens 

groot gebied heeft uitgestrekt. Dat maakt dat de beleving van een bepaalde gewoonte, 

een bepaald gezegde of een bepaald ritueel van streek tot streek of zelfs van plantage 

tot plantage kon verschillen. En al die gebruiken, tradities en rituelen binnen de slavernij-

geschiedenis zijn mondeling aan ons overgedragen. Hoe gaan we daarmee om? Je wilt, 

daar waar kan, voorkomen dat je publiek onnodig wordt afgeleid vanwege een in hun 

ogen verkeerde uitspraak of verkeerde spelling van die odo of dat liedje. 

MEERVOUDIGE GELAAGDHEID 

De belangrijkste reden waarom het museaal tonen van de slavernijgeschiedenis een com-

plexe aangelegenheid is, is omdat je niet kunt spreken van hèt zwarte of hèt witte per-

spectief. Mensen zijn mensen en die kunnen in gedrag of overtuiging totaal van elkaar 

afwijken ook al is hen hetzelfde lot beschoren. Twee tweelingbroers uit hetzelfde jaar, 

geboren op dezelfde plantage en in hetzelfde gezin, kunnen in een bepaalde situatie 

volstrekt verschillend reageren. Gechargeerd: de een kan de wapens oppakken tegen de 

plantage-eigenaar, terwijl de ander ervoor kan kiezen deze zelfde man te verdedigen. 

Waarom? Kennen we hun beweegredenen? Kennen we hun verhaal? Kortom, het is geen 

letterlijk zwart-wit verhaal van alleen maar daders versus alleen maar slachtoffers. Het 

laten zien van deze meervoudige gelaagdheid, van lagen die bij tijd en wijle ook in el-

kaar overvloeien, vraagt om een wendbare, fl uïde aanpak. 
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HUN STEMMEN ZI JN ER  NOG
Er zijn mensen die bang zijn, dat als je de Afrikanen en hun nazaten 

opvoert als pratend in Odo’s, dit op witte mensen een beetje simpel 

of oubollig overkomt. Alsof Odo’s een soort tegeltjeswijsheden zijn, 

het gebruik ervan een soort folklore. Maar daar ligt juist de uitdaging 

bij het tonen van Odo’s. Als je ze goed presenteert wordt duidelijk 

dat zij veel meer zijn. Odo’s zijn topjes van ijsbergen, zij wortelen 

in een rijkdom aan fi losofi e, wijsheid, interpretatie van de wereld en 

de moraal. Zij zijn vaak multi-interpretabel en daardoor op allerlei 

manieren inzetbaar. Maar ze hebben altijd toch een sterke kern, 

een boodschap over begrijpen, handelen, over wat juist is wat niet. 

Een waarschuwing voor gevaar, een wijze les over bescheidenheid, 

moed, eerlijkheid enzovoorts. 

Door middel van Odo’s konden Afrikanen en hun nazaten in de tijd 

van de slavernij ook een soort openlijke geheimtaal praten. Dat zit 

zo: de witten kenden redelijk goed Sranan, dus ze dachten dat ze de 

Afrikanen en hun nazaten verstonden als die in Odo praatten. Maar 

de werkelijke betekenis ontging hun vaak geheel, als de Odo met 

een knipoog werd gebruikt. (Dat heette: ‘dipi taki’, diep taalgebruik). 

Het kon dus gebeuren dat zij zelf bespot of anderszins ondermijnd 

werden als iemand een Odo gebruikte waar zij bij waren. Deze 

mogelijkheid gaf de Afrikanen en hun nazaten uiteraard de nodige 

vreugde en droeg bij aan het belang dat aan Odo werd gehecht. 

Odo’s zijn ook belangrijk in de opvoeding, het zijn krachtige beelden, 

verwerkte ervaringen en inzichten waarvan er vele al teruggaan op het 

leven in Afrika. De boodschap is soms hetzelfde als die welke je in bij-

voorbeeld traditionele Nederlandse gezegden kan vinden, maar er is in 

de Odo’s nog veel meer te vinden. Verwerking van en commentaar op 

V E N S T E R S
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het leven in slavernij of onder een koloniaal juk, bijvoorbeeld. De Odo’s 

vormden tezamen een collectieve schat, een wereldbeeld, een encyclo-

pedie van wijsheid, morele regels en inzicht in hoe de wereld werkt. 

De Odo gebruiken vaak beelden ontleend aan de natuur, dus aan 

het leven van dieren en planten. De boodschap is: sommige dingen 

gaan gewoon zo, daar kan je beter van op de hoogte zijn en ermee 

in harmonie leven. Dat is overigens geen boodschap van fatalisme of 

onderwerping, het betekent gewoon dat je je verstand, de ervaring 

en de inzichten van de ouderen moet benutten om in een gevaarlijke 

wereld te overleven en verder te komen. 

Als een persoon een Odo uitspreekt is dat ook geen vrijblijvende 

opmerking, integendeel. Als iemand een zich uitspreekt door middel 

van ‘Koti odo’, dan zit daar altijd een (bij)bedoeling achter. Odo ho-

ren betekent: nu opletten, het gesprek neemt een andere wending, er 

spreekt nu iemand met een dringende boodschap. 

Odo’s worden nog steeds gebruikt in de privésfeer en ze zijn ook 

heel belangrijk in de hedendaagse politieke retoriek in Suriname. 

Door een Odo op de juiste manier te gebruiken toont een politicus 

een ware Surinamer te zijn die de tradities beheerst en een wijs 

persoon, die weet hoe zich uit te drukken. Campagne technisch zijn 

Odo’s natuurlijk ook sterk: krachtige soundbite’s die voor iedereen 

herkenbaar zijn. 

Dat is ook een belangrijk punt: ODO’s moeten klinken en gehoord 

worden, zodat de stem van de spreker meestuurt in de betekenisge-

ving en hun ritme en frasering goed tot hun recht komen. Als een 

ODO goed wordt gesproken hoor je een klein verhaal, waarin de 

stemmen van de ontvoerde Afrikanen en hun nazaten nog doorklin-

ken. Dichterbij kan je niet komen. 

Met dank aan Jules Rijssen en Rudy Uda.
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DU ONDRO OF  SAK AFAS I? 
Words matter- woorden doen ertoe. Dat wordt heel duidelijk als 

woorden verschillend gebruikt of geïnterpreteerd worden., de één 

bedoelt dit, de ander dat. Soms geeft dat meteen ruzie, maar vaker 

is het helemaal niet zo duidelijk dat de één dit bedoelt de ander dat. 

Waar het vaak om gaat is dat woorden strategisch worden ingezet, 

ze worden al gauw onderdeel van een machtsstrijd. Wie daar oog 

voor heeft kan aan de hand van de geschiedenis van het gebruik van 

bepaalde woorden het verloop van zo’n strijd reconstrueren. 

In het Sranan is er bijvoorbeeld een woord dat nederigheid of be-

leefdheid aanduidt. Dat woord is sakafasi. Het komt van: saka (het 

werkwoord zakken) en fasi, (houding of manier om iets te doen). De 

Afro-Surinamers gebruiken dit woord van oudsher overwegend posi-

tief, zij zeggen: het is nodig om sakafasi te tonen in de omgang met 

ouderen, met respectabele lieden en met Winti.

Maar toen kwam rond 1863 het ‘beschavingsoffensief’. De planters 

en de machthebbers in Nederland hadden dit al ver van tevoren be-

wust voorbereid. De inzet: als de Afrikanen en hun nazaten eenmaal 

volgens de wet geen slaven meer zouden zijn, moest er volgens de 

kolonialen voor gezorgd worden dat zij zich wel als ‘beschaafde’ 

burgers zouden gaan gedragen. Zij het dan wel burgers zonder vol-

ledige rechten op de laagste trap van de koloniale maatschappij. 

Dat leidde tot belangrijke ingrepen in beleid en regelgeving rond 

cultuur, economische en sociale verhoudingen, spiritualiteit en in het 

onderwijs. 

Zo werd de winti religie in Suriname, die tot dan altijd gedoogd 

was, in 1874 offi cieel verboden. Er werd opeens bevorderd dat Afri-

kanen en hun nazaten toetraden tot een christelijke kerk, wat tot die 

tijd altijd was tegenwerkt. Ook op het gebied van de taal vond een 
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radicale ommekeer plaats. Was het voor 1863 taboe Afrikanen en 

hun nazaten om Nederlands te leren, nu werd het verplicht gesteld 

en werd juist het Sranan taboe verklaard in het onderwijs. 

De kerk kreeg een belangrijke rol toebedeeld in dit ‘beschavingsoffen-

sief’. De Afrikanen en hun nazaten moesten vanaf de kansel worden

‘opgevoed’ tot beschaafde, beleefde en gehoorzame burgers. 

En dan krijgt het woord sakafasi een andere lading. De kolonia-

len proberen het naar zich toe te trekken. Sakafasi is volgens de 

‘beschavers’ vooral: beleefd en onderdanig… jegens de witten. Het 

woord sakafasi uit hun mond komend, drukte een verlangen en een 

eis tegelijk uit: wel braaf zijn hoor! En dat vanuit het rotsvaste geloof 

dat de Europeaan nou eenmaal een hogere positie in de wereldorde 

toekwam dan de Afrikaan en de hoop dat de Afrikanen zo beleefd 

zouden willen zijn dit zelf ook in te zien. 

In de protestantse kerken werd bij het evangeliseren de spreuk “Saka-

fasi musu de na klosi fu yu skin” gebezigd. ‘Onderdanigheid moet als 

kleding voor uw lichaam zijn’. 

Zo krachtig werd deze boodschap door de kerk en het onderwijs 

uitgedragen dat tot op de dag van vandaag het woord sakafasi een 

dubbele betekenis heeft: de goede oude betekenis van wellevend, 

respectvol, bescheiden én de betekenis van onderdanig naar de wit-

ten toe. 

Voor een dieperliggende, problematische houding die voorkwam 

bij Afrikanen en hun nazaten hadden zij zelf een heel andere uit-

drukking: du ondro, onderdoen. Dat gaat over de gedachte die de 

afrikanen en hun nazaten sterk werd aangepraat, dat zij werkelijk 

onderdeden voor de witten en dat zij zich ook dienovereenkomstig 

moesten gedragen. 

Tegen die gedachte spreek je je uit met “mi no de du ondro gi no 
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wan (weti)man” (ik doe niet onder voor welke (witte) persoon dan 

ook). Hieraan dacht ongetwijfeld ook Winston Bogarde toen hij zijn 

boek de titel gaf: “Deze neger buigt voor niemand” (2006).

Intussen is de gedachte van eigen inferioriteit een reëel probleem, 

dat onder verschillende noemers zoals ‘social death’, ‘mental slavery’, 

‘de Sambo theorie’ is besproken door tal van auteurs van alle kanten. 

Hoe complex de materie is die hierachter schuilgaat en hoe weinig ze 

nog echt is verwerkt, blijkt wel als Surinamers die toch goed bekend 

zijn met de slavernijgeschiedenis stuiten op het gebruik van sakafasi 

als woord voor de onderdanige houding van Afrikanen en hun na-

zaten jegens de witten. ‘Wacht even… nee, dat klopt niet, dat is iets 

anders’. Er worden dan andere kenners geraadpleegd en er wordt 

een historische reconstructie gemaakt: ‘onderdanigheid jegens kolo-

nialen komt door du ondro, zij noemden dat vroeger graag sakafasi.’ 
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DE KOTO
Over het Surinaamse kledingstuk de koto leven tal van verschillende in-

terpretaties en opvattingen. Daardoor stellen deze zeer betekenisvolle 

kledingstukken degene die ze wil presenteren voor een interessante 

museale uitdaging. De koto is bij het bredere publiek vooral bekend 

als een soort folklore, bij Keti Koti of op het Kwaku festival zie je schit-

terend geklede dames in een klederdracht die duidelijk Afrikaanse 

roots kent. Maar de werkelijke betekenis en achtergrond van de koto 

is maar aan weinigen bekend. De oorsprong van de koto is dat het 

dragen ervan door de plantersvrouwen aan slaafgemaakte vrouwen 

verplicht werd gesteld om hun eigen mannen te beschermen tegen 

verleidingen van het Afrikaanse vrouwelijke lichaam. Het lijkt erop dat 

dit de betreffende slaafgemaakten bepaald niet slecht uitkwam. 

Frappant is dat een koto een duur kledingstuk is, veel kostbaarder 

dan bijvoorbeeld gewoon een panji (omslagdoek). Daarom verstrek-

ten de plantersvrouwen ze vooral aan slaafgemaakte vrouwen die 

door het hun opgedragen werk zichtbaar waren, zoals ventsters en 

vrouwen die boodschappen deden. Er ontstond een statusstrijd tussen 

plantersvrouwen rond de kwestie wie de kostbaarste en fraaiste koto’s 

aan de slaafgemaakte vrouwen uitreikte. Daarbij ontwikkelde de koto 

zich tot een soort ‘haute couture’, er werden letterlijk invloeden uit Pa-

rijse modekringen in verwerkt. Koto die erg pronkerig waren werden 

aangeduid met ‘a mek sani’ (koto om een toestand, indruk te maken). 

Maar de slaafgemaakte vrouwen trokken de betekenis van de koto al 

gauw naar zich toe. Door de jaren heen zijn de koto en angisa door 

de voorouders gebruikt om verborgen boodschappen aan elkaar af 

te geven. Er is een knoopwijze van de angisa overgeleverd die ‘Wak-

ti mi tap na huku’ (wacht op me bij de hoek) heet bijvoorbeeld. 

In de jaren tachtig van de 20e eeuw ontstond een groep die stelling 
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nam tegen de koto, omdat zij meenden dat de koto louter symbool 

staat voor onderdrukking. Maar daartegenover staat dat de koto een 

belangrijk kledingstuk is binnen de winti en dat anderen er daarom 

juist aan vasthouden. 

Museale toepassing 

We zien twee zussen, ze maken zich op voor een bruiloft. De een 

is in koto. De andere is kritisch ten opzichte van haar zus. Ze lacht 

er eigenlijk ook een beetje om. Ze hebben beide een totaal andere 

beleving c.q. waardering ten opzichte van de koto. Dan wordt het 

een serieus gesprek. Waarom doet haar zus dit nou, ze weet toch 
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waar het voor staat? Pure onderdrukking! De ‘koto zus’ daarente-

gen haalt hun oma’s en tantes aan met dierbare uitspraken over hun 

koto’s. De ‘niet koto zus’ raakt geïnteresseerd en gaat vragen stellen 

over de wijze van het knopen van de angisa. De ‘koto zus’ doet het 

voor bij haar zus. Ze laat zich lachend overhalen en doet mee, maar 

blijft wel bij haar standpunt dat het uiteindelijk toch een koloniaal 

verkleedpartijtje is. Museumbezoeker A leert van beide standpunten, 

museumbezoeker B heeft meer begrip voor de een dan voor de an-

der, museumbezoeker C kan zich prima in beide verplaatsen. 

Dit tafereel kan als fi lmpje worden getoond of als hologram, of als 

peppers’ ghost of door levende acteurs op drukke museumdagen. 

De instructies van de ‘koto zus’ zijn eenvoudig te volgen door het 

publiek. Er staan een paar manden met doeken, je mag er een uitne-

men, de ‘koto zus’ nadoen en de angisa tot slot op je hoofd zetten. 

Uiteraard zijn er ook verschillende koto’s opgesteld, liefst inclusief 

betekenisvolle verhalen van de draagsters.
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VOETBOE I
Voetboei of een voetketting. Het is ook een cliché bij presentaties van 

het slavernijverleden om voetboeien te tonen, koud, hard, als sym-

bool van botte machtsuitoefening. Maar de voetboei heeft een op-

merkelijk afterlife. Het is een museale uitdaging om ook die te tonen. 

Het opmerkelijke is namelijk dat sinds de afschaffi ng van de sla-

vernij de voetboei (in andere vorm en betekenis) nog steeds wordt 

gedragen door bepaalde Afro-Surinaamse vrouwen en kinderen die 

een bepaalde winti hebben. Terwijl in de slaventijd de voetboei een 

onderdrukkend instrument was, is het later in de winti-religie opgeno-

men als symbool van verzet en bescherming. Het dragen ervan bete-

kent: ‘nooit meer zal je door een ander geboeid worden’ want deze 

boei, die je zelf vrijwillig draagt, is een bescherming daartegen. De 

voetboei als amulet wordt gestileerd als een zilveren voet bracelet, 

een sieraad dus, dat aangeeft dat de draagster en de familie zich 

zeer bewust zijn van een bepaald verleden. 

Het dragen van een (gestileerde) voetboei heeft ook een specifi eke 

betekenis in de winti-religie. Een persoon die ervan overtuigd is een 

reïncarnatie te zijn van een ooit slaafgemaakt iemand, draagt een voet-

boei als een soort offer en eerbetoon aan de reïncarnant. Deze sabi 

(wijsheid) is een symbolische omkering van de betekenis van de ketting 

waarmee de voorouders tot slaaf gemaakt werden. Een binding met de 

voorouders, maar tegelijkertijd een breuk met het slavernijverleden.

Door een soort magische transformatie wordt de voetboei dan een 

signaal naar de reïncarnant dat de drager en de familie zich bewust 

zijn van dit verleden. Daardoor bereikt de drager overeenstemming met 

de reïncarnant dat het leven als slaafgemaakte niet hoeft te worden 

voortgezet. 
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Museale toepassing

Oude sieraden in vitrines, nieuwe sieraden als in een winkelopstelling. 

De bezoeker, hier in ‘de rol’ van een winkelklant, kiest een sieraad. 

De winkelier neemt je mee achter in de winkel. Afhankelijk van jouw 

keuze van sieraad vertelt hij jou over de vermeende krachten ervan 

en de rol in winti. Het gaat hier om allerlei (Surinaamse) sieraden: 

de mattenklopper ring, de allakondre ketting, de piet-piet hanger, de 

vriendschapsring, de slavenboei armband, de ogri ai hanger tegen 

het boze oog, de kromanti. Allen met een betekenis, allen met een 

verhaal. De sieraden vertellen op hun manier over kracht, geloof en 

verzet. Ze dienden als houvast in zware tijden. Als talismannen sier-

den ze enkels, polsen, halzen, oren. Soms zichtbaar, soms bedekt. 
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De Apintie.

De Tambu.
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TROMMELS
Overbekend, maar in Europa zelden goed geduid zijn de trommels van 

de Afrikanen. Voor hen: ruggengraat van de muziek, boodschapper, 

spiritueel medium, middel om de eigen identiteit vorm te geven (ook in 

Afrika te midden van de duizenden naties daar). Door de Europeanen 

echter oorspronkelijk opgevat als bewijs van primitiviteit, simpel ge-

reedschap van herriemakers. Later dan weer sterk opgewaardeerd na 

de doorbraak van de jazz en andere zwarte muziek in Europa, maar 

zonder begrip voor veel van de eigenlijke betekenis. In de winti-religie 

geldt bijvoorbeeld dat aan belangrijke winti een eigen trommel is ge-

koppeld, die ook maar door één persoon bespeeld mag worden. De 

apinti, een soort ‘talking drum’ is juist weer een wijdverspreid communi-

catiemiddel en muziekinstrument. Hoe wordt de rijkdom aan betekenis 

van de trommel, van het maken ervan, de tradities van het bespelen er-

van, het respecteren en vereren ervan, getoond in een museum? Moe-

ten trommels niet ook vooral klinken om hun eigen verhaal te vertellen? 

Museale toepassing 

Vier trommels worden geïnterviewd. Allen op een rij. We zien vier 

echte trommels, de bezoeker interacteert door te kiezen welke vraag 

wordt gesteld aan de trommels. Hun antwoorden zijn, inclusief hun 

tromgeluid, via geluidsdouches hoorbaar. De trommels laten horen 

hoe en wanneer ze waarom werden ingezet en bespeeld. De een 

voert het hoogste woord, de ander is wat zwijgzamer, de derde 

interrumpeert steeds, de vierde is vooral goedlachs. Ze krijgen de 

gekste vragen en ze geven keurig antwoord. Nou ja, meestal dan. 

Ze vertellen over hoe ze werden gemaakt door hun makers, en over 

de reis die ze maakten van hun maker naar hun eerste eigenaar. Hoe 
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het voelde om gebruikt te worden tijdens die ene nacht, toen het plan-

tagehuis vlamvatte en het binnen een uur in lichterlaaie stond. Hard 

geroffeld, huis niet gered. Of die keer dat er hoog bezoek kwam. 

Een paar voorbeelden van hoe je een object kan laten ‘spreken’: 

- Podcast: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/ 

 nieuws/2020/07/podcastserie-met-interviews-nederlandse-natuur 

- Filmpje: https://vimeo.com/144928861

- Filmpje: http://alexandrehumbert.com/objectinterview5
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OP ZOEK NA AR PAPA KOENDERS
Voor het schrijven van het boek Op zoek naar Papa Koenders zoch-

ten wij- dat zijn Andre Reeder, Roy Wijks en ik- in allerlei archieven 

naar biografi sche en historische gegevens over de man Koenders 

met de voornamen Julius Gustaaf Arnout. Vanwege zijn jarenlange 

inzet voor de bevordering van het Sranan als instructietaal werd hij 

Papa of Tata Koenders genoemd. Daarnaast spraken wij met heel 

veel mensen die hem of persoonlijk gekend hebben of via de bloed-

lijn aan hem verbonden waren. Zo sprak ik op een middag met een 

achterneef van hem te weten Etienne Koenders. Zijn grootvader van 

vaderskant was een broer van Papa Koenders. Hij vertelde over hoe 

er in de familie over zijn grootoom werd gesproken. In gesprekken 

met andere familieleden werd het beeld bevestigd van een rustige en 

strenge man. Onderwijzer in hart en nieren. Maar ook verrees het 

beeld van iemand die niet ervan hield in de schijnwerpers te staan. 

Dat is misschien ook de reden dat tot heden er slechts 1 foto van hem 

gevonden is.

Als je het over Papa Koenders hebt springt meteen zijn inzet voor de 

emancipatie van het Sranan als instructietaal op school in het oog. 

Als volksjongen krijgt hij de kans om voor onderwijzer te studeren. 

Hij werkte van 1901-1936 op verschillende stads- en districtsscholen. 

Door zijn jarenlange ervaring in het onderwijs en de negatieve effec-

ten van dit onderwijs op kinderen wiens moedertaal niet het Neder-

lands was, was hij zeer kritisch op het onderwijssysteem. Hij verfoeit 

het onderwijssysteem en vindt dat de kinderen geestelijk vermoord 

worden en tot papegaaien teruggebracht. Als gepensioneerde on-

derwijzer strijdt hij tegen de cultuurpolitiek van Nederland. Het geïm-

porteerde onderwijssysteem heeft volgens hem ernstige taal- en cul-

tuurprobleem geschapen, want het heeft de ‘Neger ‘geleerd zichzelf, 
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zijn taal en cultuur te verloochenen. Volgens hem maakt het systeem 

de ‘Neger’ tot achterlijke wezens met twee halve talen. Een wezen 

dat voorkeur heeft voor klater boven gedegen goud.

Maar Koenders deed veel meer dan strijden voor het Sranan. In zijn 

cultuurfi losofi sche opvatting ging het hem ten eerste om de emanci-

patie van de zwarte mens op allerlei fronten. Zelfrespect stond bij 

hem hoog in het vaandel. Uit artikelen in de ‘Foetoe-boi’ blijkt dat 

hij zich verbonden voelde met de Afro-Amerikanen, en met Afrika 

en haar mensen. Daar getuigt ook een van zijn weinige gedichten 

“Mama Afrika “van. Hij maakte zich ook sterk voor de economische 

vooruitgang van de nazaten. Zij moesten sparen, studeren en hard 
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werken om zowel in hun groep als het land Suriname vooruit te bren-

gen. Dat was ook een van zijn kernpunten: de ontwikkeling van Su-

riname. Hierin sloot hij de andere cultuurgroepen in het land niet uit. 

Dat is ook de reden dat hij ook wordt beschouwd als de vader van 

het Surinaams nationalisme. Tot zijn kring van intimi behoorden grote 

onderwijzers zoals Wijdenbosch-Monkau, Wim Bos Verschuur, Wil-

lem Campagne, Comvalius, dr. Sophie Redmond en vele anderen. 
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HET  SL AVERNIJVERLEDEN
IS  N IET  MIJN ERFENIS! 

Over Tula en Taal

Op Curaçao is de belangrijke nationale dag waar het slavernijverle-

den wordt herdacht 17 augustus, Dia di lucha pa libertat: de dag van 

de vrijheidsstrijd, ook wel de Tula herdenking genoemd. Het is immers 

de dag waarop vrijheidsstrijder Tula in 1795 op de plantage Knip 

een opstand begon die het koloniale regiem aan het wankelen bracht 

en voor altijd duidelijk maakte dat het systeem van slavernij ooit ten 

onder zou moeten gaan. Tula confronteerde de heersers daarbij in 

woord en daad met de idealen van de Franse revolutie, een roep die 

ook bij de bevrijding van Haïti van de slavernij zou klinken. 

Met de keuze voor die dag wordt door de nazaten benadrukt dat het 

verzet en de vrijheidsdrang van de slaafgemaakten belangrijk zijn 

om in ere te houden. 

Voormalig minister van onderwijs van de Nederlandse Antillen 

Omayra Leefl ang heeft zich altijd sterk gemaakt voor het belangrijk 

maken van de Tula-herdenking en is er trots op dat deze een belang-

rijk moment is geworden in het nationale bewustzijn van Curaçao. 

Haar inzet bij de omgang met het slavernijverleden verwoordt zij 

kernachtig: ‘Het slavernijverleden is niet mijn erfenis, maar de uitein-

delijk herwonnen vrijheid!’.

Zij heeft in haar ministersperiode in die geest ook een zeer belangrij-

ke stap kunnen zetten bij de verwerking van het verleden. Dat betrof 

de defi nitieve emancipatie van het Papiamentu, de taal die door de 

slaafgemaakten tot stand was gebracht. Het Papiamentu was welis-

waar zeker geen gemarginaliseerde taal en werd van oudsher ook 

door de elites gesproken, maar een offi ciële status had ze nog niet. 
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Met de wet offi ciële talen die op 1 juli 2007 in werking trad veran-

derde dat en daarmee gaf mevrouw Leefl ang ook aan die datum een 

belangrijke betekenis vanuit de gedachte aan eigen kracht. De wet 

houdt in dat nu drie talen een offi ciële status hebben op Curaçao: 

het Papiamentu, het Engels en het Nederlands. Het was niet nodig én 

niet praktisch om het Papiamentu nu als enige taal een offi ciële status 

te geven, aldus Leefl ang. Het is juist een teken van zelfvertrouwen om 

het Papiamentu offi cieel gelijk te stellen aan de andere talen en niet 

erbóven, het is immers een prima taal die op eigen kracht uitnodigt 

er levendig gebruik van te maken.
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VERZOENING NA MEER DAN 100 JAAR 
Dat de slavernij een lange nawerking heeft kan snel naar boven ko-

men als je doorvraagt naar een lokaal verhaal. Op de voormalige 

plantage Knip op Curaçao liepen zelfs uitbuitingspatronen uit de tijd 

van de slavernij door tot in 1975. Terwijl dit toch ooit de plantage 

was waar de vrijheidsstrijder Tula in 1795 zijn opstand begon. Ver-

weven met dát verhaal is het verhaal van nazaten die afstamden 

van een dynastie van boosaardige ‘bomba’s op Knip en nazaten die 

afstamden van andere slaafgemaakten, die pas zeer onlangs tot een 

vorm van onderlinge verzoening kwamen.

Elfried Koots is een nazaat van twee van de beruchte bomba’s. Op 

het moment van de wettelijke afschaffi ng van de slavernij was zijn 

overgrootvader 12 jaar. Op een gegeven moment kreeg deze de 

baan van bomba op plantage Knip, maar dan onder het systeem 

van een vorm van verlengde slavernij: ‘Paga tera’. Dit systeem gaf 

de plantage-eigenaren nog steeds veel macht, nu op basis van hun 

grondbezit. Het hield in dat voormalige slaafgemaakten nog steeds 

een aantal dagen voor de ‘shon’ (de grondeigenaar) moesten werken 

op de voormalige plantages als ze daar wilden wonen. Aan hen 

werd maar zeer beperkte tuin- en landbouw toegestaan voor eigen 

rekening. Dit systeem van ‘Paga tera’ heeft nog heel lang voortbe-

staan, doordat het voormalige slaafgemaakten en hun nazaten ook 

nog eens zeer moeilijk werd gemaakt om zelf grond te verwerven. 

Het duurde op Knip zelfs voort tot 1975, toen de grond werd aange-

kocht door de overheid. 

Al die tijd waren de bewoners ‘verplicht’ geweest nog één dag per 

week gratis voor de shon te werken. En al die tijd waren Koots’ 
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overgrootvader en later diens zoon - de grootvader van Koots - zeer 

strenge bomba’s als zetbazen van de shon. Zij stonden de bewoners 

bijvoorbeeld niet toe zelf geiten te houden en zij traden onverbid-

delijk op als ze toch een huisdier aantroffen. In één geval werd zelfs 

een hond van een bezoeker gedood onder het motto: ‘honden wor-

den niet toegestaan op Knip’. Reden hiervoor was dat de honden zijn 

geiten konden doden.

Het is begrijpelijk dat het optreden van de bomba’s veel kwaad 

bloed zette bij de andere bewoners, de familie van Koots werd daar 

lang nog op aangekeken. Koots zette in 2013 de stap om tot een 

verzoening te komen en tijdens een bijeenkomst voor de herdenking 

van 150 jaar afschaffi ng van de slavernij met bewoners van Knip en 

uitgenodidden, waar hij excuses aanbood. Ook stelde hij namens 

een deel van zijn familie een pand op Knip voor een symbolisch huur-

bedrag beschikbaar aan de stichting Tula- museum. Niet al zijn eigen 

familieleden waren het ermee eens dat hij de verzoeningsbijeenkomst 

organiseerde. Er waren er ook die het geen goed idee vonden zo 

openlijk te erkennen dat de voorouders wrede bomba’s waren ge-

weest en die het verleden liever wilden laten rusten. Ook kwamen 

niet alle bewoners opdagen. Maar toch was het een belangrijke en 

transformatieve bijeenkomst en is Koots nog steeds blij dat hij heeft 

doorgezet.



108

HET WARE VERHAAL VAN
ALIDA EN SUSANNA DU PLESSIS

In Suriname trok een tijd lang de jaarlijkse ‘Miss Alida’ -verkiezing 

een vol Anthony Nesty stadion. Miss Alida staat voor: de kracht en 

de trots van de vrouw van Afrikaanse afkomst. De kandidaten werden 

niet zozeer op uiterlijk beoordeeld maar op maatschappelijke betrok-

kenheid en kennis van de tradities. 

Met de verkiezing wordt de nagedachtenis geëerd van de jonge 

slaafgemaakte vrouw Alida die volgens de overlevering ergens aan 

het eind van de 18e eeuw gruwelijk vermoord werd door haar wrede 

meesteres, Susanna du Plessis. Dezelfde die er ook van beschuldigd 

werd dat zij ooit een slaafgemaakte baby verdronk omdat deze haar 

hinderde met gehuil. 

Iedereen in of afkomstig uit Suriname kent de verhalen over Susanna 

du Plessis. Iedereen kent ook de Miss Alida verkiezingen en weet 

dat deze staan voor een krachtige spirituele transformatie, een ver-

werking van en een afrekening met het verleden. Alida is vermoord, 

maar ze is er nog steeds want In iedere vrouw van Afrikaanse af-

komst leeft het potentieel dat Alida niet kon ontplooien. 

Maar zijn de verhalen over Susanna du Plessis wel echt waar? Is 

het écht waar dat zij de borsten van de slaafgemaakte Alida na de 

moord heeft afgesneden en aan haar man heeft geserveerd, omdat 

die een oogje op Alida had? 

Hoe geef je antwoord op de vraag: wat is echt waar? Met de uit-

komsten van een recherche-onderzoek dat tot onweerlegbaar bewijs 

leidt? Helaas werd er in Suriname niet gerechercheerd als een slaaf-

gemaakte iets werd aangedaan. Dus dat zit er niet in. 

Archief-onderzoek dan maar, waarmee je een heel eind komt om de 

persoon Susanna du Plessis in beeld te krijgen, maar de ‘zaken’ niet 
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rond krijgt? (Dit laatste deed Hilde Neus-van der Putten, in een op 

zich belangwekkende studie.) 

Maar je kan ook zeggen: Natuurlijk zijn de verhalen over Susanna 

du Plessis echt waar, want zulke dingen gebeurden de hele tijd! De 

diepere waarheid van de verhalen over Susanna du Plessis is dat de 

slaafgemaakten voortdurend in angst leefden voor zowel het wille-

keurige als systematische geweld dat hen dagelijks werd aangedaan. 

Stedman , die overigens zelf op een dag een doodgestoken slaafge-

maakt meisje bij het huis van du Plessis waarnam, rapporteerde het: 

Er was altijd wel ergens een afranseling van een slaafgemaakte aan 

de gang in Paramaribo…

En uit tal van andere bronnen wordt overduidelijk dat ook het soort 

van geweld dat aan Susanna du Plessis wordt toegeschreven regel-

matig plaatsvond. De verhalen over Susanna du Plessis zijn dus zin-

nebeelden, waarin onberekenbaarheid, valsheid, geweld, macht, 

zijn samengebald tot een gruwelijk, maar volkomen realistisch beeld. 

Maar toch, is het dan wel netjes tegenover mevrouw du Plessis om uit-

gerekend haar dat allemaal in de schoenen te schuiven? Er is gespe-

culeerd dat zij het slachtoffer was van roddel door politieke rivalen of 

een rancuneuze ex. Vast staat echter hoe dan ook dat du Plessis een 

actieve plantage-eigenares was, onder meer van de plantage ‘Nijd 

en Spijt’. Ze was dus leidend in een systeem van geweld en onder-

drukking. Zij liet hoe dan ook geweld plegen tegen slaafgemaakten. 

Daarmee heeft zij in elk geval zelf veroorzaakt dat zij een icoon van 

wreedheid kon worden- los van iedere ‘recherche’ – waarheid. 

Maar het is wel belangrijk om in te zien dat een iconisch verhaal 

zoals dat over du Plessis vanuit een wit perspectief makkelijk kan 

worden verdraaid om de wreedheid van de slavernij in de schoenen 

van ontspoorde individuen te kunnen schuiven. Zo fi gureert het dan 
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in een vorm van pseudo-kritiek op de plantage-eigenaren, die het 

systematische karakter van het geweld alleen maar verhult. 

Het gaat dus niet alleen om de ‘echte waarheid’, het gaat om zinge-

ving, interpretatie en retorische strategieën. 

Er moet voorbijgekomen worden aan de neiging de letterlijke vraag 

‘was er echt zo’n wrede Susanna du Plessis’ toch telkens weer op de 

voorgrond te stellen, als een boom waardoor je het bos niet kan zien. 

De echte waarheid is namelijk: er was niet één wrede Susanna du 

Plessis, er waren er heel veel.

De miss Alida verkiezing was één van de vele manieren om dat ge-

geven te verwerken.
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BEELDVORMING IN BEELD 
Een openbaring, maar geen prettige. Dat was de tentoonstelling ‘wit 

over zwart’ die Felix de Rooij in 1989 vervaardigde over eeuwen van 

beeldvorming over mensen met Afrikaanse Roots. En door een soort 

openbaring was hij dit project ook gestart. ‘Ik zag bij theatermaker 

Rufus Collins thuis dat hij een verzameling had van allerlei prenten 

en andere objecten die zwarte mensen afbeeldden. Een soort kitsch-

tentoonstelling. Vol stereotypen. Ik vroeg hem waarom hij dat soort 

dingen om zich heen verzamelde. Hij antwoordde dat dit was om 

dat het belangrijk is om zijn studenten bewust te maken van de ma-

nier waarop witte mensen zwarte mensen afbeelden en ze te wijzen 

op het gevaar dat ze getype-cast zouden worden’. 

Er drong na die ervaring steeds meer tot de Rooij door hoe mas-

saal en georganiseerd het afbeelden van zwarte mensen door de 

eeuwen heen vooroordelen en achterstelling heeft voortgebracht en 

gereproduceerd. Hij was zelf in zijn leven vaak genoeg tegen allerlei 

vooroordelen aangelopen, maar dat er zo’n industrie achter zat had 

hij niet duidelijk voor ogen gehad. 

Wat hem ook duidelijk werd, was de kracht van de populaire cultuur. 

‘Het zijn niet de schilderijen die Rembrandt van een aantal zwarte 

mensen maakte die de stereotypen bevorderden. Het zijn de zwarte 

Pietjes, de strips als Sjors en Sjimmie en ga zo maar door’. 

Wat in de tentoonstelling heel duidelijk zichtbaar werd, was hoe 

wijd verspreid en gevarieerd de stroom aan negatieve afbeeldingen 

is. Er zijn regionale patronen in te herkennen, ontwikkelingen in de 

visie op zwarte mensen door migratiepatronen en verspreiding van 

zwarte cultuur. Maar wat al de beeldvorming gemeen heeft: de toon 

is onveranderlijk denigrerend. 

De tentoonstelling sloeg in als een bom en werd in een aantal landen 
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vertoond. In Nederland is nog een tijdje een deel ervan getoond bij 

binnenkomst van het Afrika museum, iets waar de Rooij niet blij mee 

was. Waarom de presentaties in een museum over Afrika openen met 

de stereotype beelden die witte mensen van Afrikanen hebben ge-

maakt? De tentoonstelling ligt nu opgeslagen en is duidelijk toe aan 

hernieuwd leven, bijvoorbeeld in een museum over de Afro-Caribi-

sche geschiedenis. Want de relevantie ervan is onverminderd groot. 

In de populaire cultuur is het overigens niet alleen kommer en kwel, 

waar Felix ook op wijst, is dat er een schat aan kritisch fi lm- en video-

materiaal is over het slavernijverleden waar nog veel mee gedaan 

kan worden en die nog onvoldoende onderzocht is. 

Over een museum over de Nederlandse trans-Atlantische slavernij 

heeft de Rooij overigens zijn bedenkingen: ‘Er moet een echt groot, 

inclusief, museum komen over alle slavernij van alle tijden, tot en met 

vandaag. Dan wordt ook zichtbaar wat mensen historisch gezien 

eigenlijk overal gemeen hebben. Slavernij is een totaal bepalend 

onderdeel van de wereldgeschiedenis’. 

De productie van stereotype beelden in de populaire cultuur is dan 

wel zeer sterk afgenomen dankzij decennia van verzet, maar de 

eeuwen van negatieve beeldvorming die eraan voorafgingen wer-

ken nog steeds door. Wat eenmaal in het witte ‘culturele archief’ 

zit, verdwijnt niet vanzelf. Om de koloniale geschiedenis te kunnen 

doorgronden en om goed te kunnen belichten wat zwarte mensen 

nog steeds elke dag meemaken is het belangrijk de geschiedenis van 

beeldvorming en de strijd daartegen te blijven tonen.
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DOORWERKING VAN DE VREDE

Albert Aboikoni is de Granman van de Saramaccaners in Suriname, 

één van de grootste bevolkingsgroepen van de Marrons. Benoemd en 

traditioneel ingewijd in 2018, is hij nu de hoogste traditionele leider en 

hoeder van het cultureel en spiritueel erfgoed van de Saramaccaners en 

voor hen een gezagsdrager met een zekere rechtsmacht. 

Als hij gevraagd wordt naar de achtergrond van het verschijnsel dat de 

Saramaccaners zich nogal afzijdig opstellen ten opzichte van de viering 

van Keti Koti op 1 juli, legt hij uit dat dit eeuwen teruggaat. Het is een 

verhaal van koloniaal verdeel-en-heers en de daaruit volgende beeld-

vorming, dat begon bij de vrede die de Saramaccaanse verzetsstrijders 

Dabi en Abini sloten met het koloniaal gezag. 

‘Al in 1863 kregen de Marrons niet de plek en de status in de samenle-

ving die we zelf meenden verdiend te hebben. Waar wij door de ‘Stads-

creolen’ op aan werden gekeken was dat bij de vredesverdragen met 

de koloniale machthebbers, die onze voorouders in 1762 hadden afge-

dwongen, overeen gekomen was om nieuwe weglopers weer terug te 

sturen naar de eigenaren van slaafgemaakten. 

Maar deze vrede was niet makkelijk te bereiken, er waren verschillende 

groepen Marrons, het was moeilijk de eenheid te bereiken die nodig 

was om verdragen te tekenen. We stonden ook onder een zekere druk, 

tekenen of de oorlog zou doorgaan. Toen de kolonialen in het verdrag 

wilden opnemen dat wij weglopers moesten overleveren, dachten de 

voorouders dat het een dode letter zou zijn. Zij waren toch niet van 

plan wie dan ook uit te leveren. De gedachte was ook: jullie vinden ze 

toch niet in het bos, hoe ga je ons hiertoe dwingen. Maar de voorou-

ders hebben de vasthoudendheid en de geslepenheid van de kolonialen 

onderschat. De kolonialen gingen daadwerkelijk achter weglopers aan, 
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zij spoorden ze gericht op, met naam en toenaam. Ze maakten gebruik 

van omkoping, van onderlinge twisten aan onze kant en van de hulp van 

enkele inheemsen.

Hoewel er in de praktijk nooit veel weglopers zijn overgeleverd, heeft 

dit alles wel het beeld bepaald, en dat beeld werd versterkt door het 

koloniaal beleid van verdeel en heers. En de ‘Stadscreolen’ hebben er 

niet doorheen gekeken. Dit speelt door de eeuwen heen in de onderlinge 

verhoudingen. Doordat wij niet gezien waren in 1863 zijn wij nooit be-

trokken geraakt bij de viering van Keti Koti. Dat heeft er aan onze kant 

weer toe geleid dat een grote groep zegt dat Keti Koti voor ons ook niet 

belangrijk is, omdat wij onze vrijheid sowieso zelf bevochten hebben. 

Het zou goed zijn om in deze kwestie tot een goede verwerking en ver-

zoening te komen. 

Intussen is ook in onze kring veel opgegeven in de omgang met het ver-

leden. Traditionele muziek en dans leven nog wel, maar zonder beleving 

van de oorspronkelijke betekenis ervan. Het gaat niet gepaard aan een 

sterk besef hoeveel werk verzet is door de voorouders en hoe groot het 

offer was dat zij hebben moeten brengen. Het lijkt wel alsof de huidige 

generatie denken dat vrijheid gratis is. Dat jongeren toch ergens wel be-

seffen dat er meer is, blijkt aan de andere kant wel uit een ontwikkeling 

van de laatste jaren. Er is bij hen een groeiende belangstelling voor de 

winti en wij zien bij hen steeds meer openbaringen van spirituele entiteiten 

uit vroegere tijden. De tijd lijkt nu wel aangebroken om goed in het reine 

te komen met dat verleden.

Het nieuwe museum kan enorm belangrijk zijn voor de Marrons, omdat 

het kan helpen tegen een gebrek aan diepgang over dat verleden. Ik zou 

heel graag willen dat het museum het volledige verhaal rond de totstand-

koming van de vrede tussen de Marrons en de koloniale machthebbers 

vertelt om tot een goede verwerking van dat verleden te komen.
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KICK OUT ZWARTE PIET
Zorg voor een beetje twijfel,

dan begint de dekolonisatie

Het is op 1 juli aanstaande, dus op Keti Koti 2021, precies tien jaar 

geleden dat Jerry Afriyie en enige mede-actievoerders voor het eerst 

naar buiten traden met hun leus ‘Zwarte Piet is racisme’. Zij deden 

dat in het Oosterpark in Amsterdam, tijdens de viering van Keti Koti. 

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar de reacties die zij 

kregen, ook bij het Afro-Caribische publiek, waren zeer gemengd. 

Er waren ouderen die hen bedankten dat zij eindelijk de verfoeide 

fi guur Zwarte Piet gingen aanpakken en jongeren die het wel zagen 

zitten om actie te gaan voeren. Maar er waren ook de meer geset-

telde zwarte burgers van middelbare leeftijd met een witte partner 

die verstoord reageerden, beducht om nu weer als klagende zwarten 

te zullen worden afgeschilderd, zonder enig positief resultaat.

Het was eerdere generaties actievoerders ook al overkomen, dat zij 

in Afro-Caribische kringen stuitten op de gedachte dat aktie tegen 

de fi guur Zwarte Piet toch niets uit zou halen. En ook was er de ge-

dachte ‘we zijn nu eindelijk enigszins geaccepteerd als migrant, laten 

we de rust nu maar bewaren, zodat we niet in de Black Power hoek 

worden gezet’. Maar de tijden waren kennelijk veranderd. Jongere 

Afro-Caribische en Afrikaans-Nederlandse generaties wilden niet be-

rusten in ‘enigszins geaccepteerd’ zijn, maar waren er klaar voor om 

100% volwaardig burgerschap op te eisen.

En de ouderen raakten geleidelijk toch geïnspireerd door de diverse 

nieuwe initiatieven tegen de fi guur Zwarte Piet, net zoals een groeiend 

aantal witte medestanders en mensen van kleur die zich aansloten.

Jerry herinnert zich zijn eigen ontwikkeling in de verhouding met 

Zwarte Piet nog heel goed. ‘Toen ik Sinterklaas voor het eerst mee-
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maakte op de basisschool zag ik het als een verkleedpartij met la-

chende mensen, het leukste was dat je een cadeau van de jarige 

kreeg. Maar toen ik vervolgens bij kinderruzies telkens voor zwarte 

piet werd uitgemaakt, begon het op een gegeven moment te dagen.

Ik dacht toen ‘Zwarte Piet?’. ‘Je bedoelt die clown die we allemaal 

aan het uitlachen waren’. ‘Tenminste ik dacht dat we die clown aan 

het uitlachen waren, maar je was al die tijd mij aan het uitlachen’. 

Vanaf dat moment heb ik me altijd tegen de fi guur Zwarte Piet verzet. 

Toen ik in 2008 begon op te treden sprak ik op elk podium er over. 

Quinsio Gario, Raul Balaï en ik hebben in 2011 die T-shirts gemaakt 

met ‘Zwarte Piet is racisme’. Later zijn we in overleg met vergelijkbare 

actiegroepen tot ‘Kick Out Zwarte Piet’ gekomen. Daaronder viert 

iedereen op eigen manieren actie, maar we komen rond de intocht 

wel elk jaar samen om ter plekke te demonstreren’.

Jerry wilde toen hij jong was vooral niet de fouten maken die in zijn 

ogen door de ouderen gemaakt hebben. Inmiddels denkt hij daar 

veel milder over. ‘Er waren ouderen die mij vertelden dat ze vroeger 

al in oktober begonnen met zoveel mogelijk binnen te blijven om te 

vermijden telkens voor zwarte Piet uitgemaakt te worden. Maar het 

was niet hun strijd, omdat zij vooral bezig waren met de basis te 

leggen voor hun kinderen, dat het voor hen veilig was, dat ze naar 

school konden. De ouderen waren beschermend bezig. Dankzij hen 

hebben echter wel jongere generaties kennis die ze kunnen inzetten 

bij de strijd’.

Op de vraag of hij verbaasd was over de enorme hoeveelheid open-

lijke racistische haat die hij over zich heen kreeg en krijgt gestort is 

hij duidelijk. ‘Nee, bij zwarte mensen is al lang bekend dat die haat

er is, dus ik was niet verbaasd’. Jerry heeft persoonlijk heel wat te 

verduren gehad, onder andere van de politie die hem een aantal 
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keer zeer bruut behandelde en hem blijvend blesseerde en doordat

hij als gevolg van een veroordeling na een actie zijn werk als bevei-

liger kwijtraakte.

Toch is Jerry onvermoeibaar en gaat hij nog steeds het gesprek aan 

met witte mensen die er meer over willen weten of met hem in discus-

sie willen. ‘Ik ga nog steeds naar huiskamerbijeenkomsten met witte 

mensen. En dan leg ik het eigenlijk heel gewoon uit hoe het is om iets 

als Zwarte Piet te ervaren. Ik maak duidelijk dat ik niet kom om hen 

per sé te overtuigen. Maar heel wat mensen gaan van zo’n bijeen-

komst weg met een veel meer open houding. Zorg voor een beetje 

twijfel, dan begint de dekolonisatie.’

Jerry benadrukt overigens dat zijn bereidheid tot een educatieve be-

nadering niet moet worden gezien als alternatief voor, of als kritiek 

op, wat sommigen ‘cancel culture’ noemen. ‘Er zijn veel verschillende 

goede manieren om actie te voeren. Zwarte mensen denken er niet 

allemaal hetzelfde over, we willen juist onze individualiteit vieren.’

Het nieuwe museum is volgens Jerry nodig om ontbrekende bladzij-

den te tonen. Ieder verhaal begint en eindigt volgens hem met de 

slavernij. Het is immers door de slavernij dat mensen nog steeds een 

superieure houding aannemen, of ten onrechte één van inferioriteit.

Wat de acties van KOZP aantonen is dat het voor veel witte mensen 

kennelijk zeer moeilijk is om de ervaringen van zwarte mensen seri-

eus te nemen en om in gesprek te gaan over institutioneel racisme. 

Wat daarbij naar boven komt is ook dat witte mensen vrijwel geen 

besef hebben van de historische ervaring van zwarte mensen, die 

veel meer omvat dan de fi guur zwarte Piet alleen.
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De acties zijn transformationeel omdat ze in dat opzicht voor een 

doorbraak hebben gezorgd en de conversatie nu in elk geval in het 

hele land gevoerd wordt. Dat biedt kansen om een breed publiek 

breder te informeren over de werkelijke geschiedenis van zwarte 

mensen en hetgeen zij hebben ondergaan en nog steeds meema-

ken. Negatieve beeldvorming en niet-gehoord worden zijn belang-

rijke thema’s daarbij. Dat alles onderstreept dat een museum dat de 

Afro-Caribische geschiedenis vanuit zwarte perspectieven vertelt nu 

als geroepen komt.

Foto: Afromagazine
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