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Herdenking van het

M
en was het er
roerend over
eens dat er
vooruitgang
was geboekt in

het denken over en meevoelen
met de nazaten van de slachtof-
fers van het slavernijverleden
van Nederland. Iedereen was het
erover eens dat dit bewustwor-
dingsproces nog lang niet was
afgelopen, maar dat er aanlei-
ding was voor optimisme.

Het belangrijkste nieuws was
dat de Gemeenteraad van Am-
sterdam had besloten om excu-
ses aan te bieden voor het aan-
deel dat de stad had gehad in de
slavenhandel. De voorzitter van
het NiNsee zag hierin ook een
mogelijkheid om zo’n voorgeno-
men excuus een bepaalde invul-
ling te geven in de vorm van
daadwerkelijke steun. De Neder-
landse regering is nog niet zo
ver als de Amsterdamse Ge-
meenteraad, maar minister
Koolmees zegde al wel financië-
le steun toe aan de organisatie
van de elk jaar terugkerende
Herdenking.

In de Volkskrant van 1 juli
2019 stond in dit verband een

interessant interview van Sander
van Walsum met professor Gert
Oostindie, hoogleraar koloniale
en postkoloniale geschiedenis
en directeur van het Koninklijk
Instituut van Taal-Land- en Vol-
kenkunde (KITLV) in Leiden.
Oostindie gaf in weldoordachte
bewoordingen zijn gedachten
weer met betrekking tot koloni-
satie en slavernij. Hij legde hier-
bij ook de vinger op een veel-
voorkomende zere plek: ,,Iedere
natie heeft de neiging om een

verhaal over zichzelf te fabrice-
ren dat vooral fijn en inspire-
rend is. Wie het over die zoge-
noemde schaduwkanten wil
hebben wordt al snel van spelbe-
derf beticht.” 

Een waar woord. En Neder-
land is altijd goed geweest in het
onder de tafel vegen van de scha-
duwkanten van haar koloniale
verleden. Maar langzamerhand
begint Nederland ook de hand in
eigen boezem te steken. Excuses
worden nog niet op landelijk ni-

veau gemaakt, want je weet
maar nooit met wat voor claims
de nazaten van de slachtoffers
kunnen komen. Met Indonesië
heeft Nederland, dank zij het
werk van advocaat Liesbeth Zeg-
veld, al leergeld moeten betalen.

Nederland stond niet alleen in
het wegmoffelen van een onwel-
gevallig verleden. Ook Duitsland
maakte geen reclame met de ge-
nocide die het aan het begin van
de 20e eeuw heeft gepleegd op
het Hererovolk in Namibië in de
tijd dat het land Zuidwest-Afrika
bezet hield.

Toch was er ook een land dat
er al vroeg bij was om schuld te
bekennen: Frankrijk. Al in 1883
had de Franse regering gedecre-
teerd dat er elk jaar op 27 april
op alle basisscholen en middel-
bare scholen één uur moest wor-
den besteed aan het feit dat de
slavernij was afgeschaft. Dat
sudderde zo’n beetje voort tot-
dat, in 1998, de Franse regering
besloot om zowel in Frankrijk
als in de gebieden overzee de
150e gedenkdag van de afschaf-
fing van de slavernij groots te
vieren met manifestaties, op-
tochten en conferenties.

Doordat deze manifestatie
stilzwijgend voorbijging aan de
eigenlijke, ongemakkelijke sla-
vernijgeschiedenis en de nadruk
vooral lag op de Afschaffing van
de Slavernij, kwam de actieve rol
die Frankrijk in het verleden
speelde in een vrij onopvallend
daglicht te staan.

Als reactie hierop werd er op
het Caribische Martinique - een
Frans Departement overzee -
een ‘Comité de devoir de mé-
moire’ (Comité van herinne-
ringsplicht) opgericht met als
doel de slavernij en de slaven-
handel erkend te krijgen als mis-
daad tegen de menselijkheid. 

Tussen 1998 en 2001 dragen
Frans-Caribische gedeputeer-
den de boodschap uit dat alle
Fransen de slavernijgeschiede-
nis moeten kennen en leren
zien als onlosmakelijk deel van
de Franse vaderlandse geschie-
denis. Onwetendheid en onver-
schilligheid waren immers nog

steeds troef en Europeanen kon-
den nog steeds rustig overzee
gaan werken zonder dat ze ook
maar iets afwisten van de ge-
meenschap waarin ze gingen
wonen.

Herkent u in dit laatste een
parallel met de Antillen en Suri-
name? Na vier jaar van debatten
in de Franse Tweede Kamer
krijgt Christiane Taubira, gede-
puteerde van Frans-Guyana het
voor elkaar dat er op 21 mei 2001
een wet wordt aangenomen
waarvan de artikelen 1 en 2 als
volgt luiden. Artikel 1: ,,De Fran-
se Republiek erkent dat de trans-
Atlantische slavenhandel en de
slavenhandel in de Indische
Oceaan enerzijds en de slavernij
en slavenhandel die vanaf de
XVe eeuw zijn bedreven in de
Amerika’s en het Caribisch ge-
bied, in de Indische Oceaan en
in Europa tegen de Afrikaanse,
Indiaanse, Malagassische en In-
dische volken anderzijds, een
misdaad tegen de menselijkheid
zijn.” Artikel 2: ,,De schoolpro-
gramma’s en de onderzoekspro-
gramma’s in de geschiedenis en
de menswetenschappen zullen
aan de slavenhandel en de sla-
vernij de uit artikel 1 voortvloei-
ende plaats toekennen die deze
verdienen. Het samenwerkings-
verband dat het mogelijk zal ma-
ken de verbinding te leggen tus-
sen de geschreven archieven in
Europa en de mondelinge bron-
nen alsmede de archeologische
kennis die verzameld zijn in
Afrika, in de Amerika’s, in het
Caribisch gebied en in alle ande-
re gebieden die slavernij hebben
gekend zal worden aangemoe-
digd en bevorderd.” 

Men hikte er in Frankrijk wel
een beetje tegenaan dat de sla-
vernij al in het Wetboek van
Strafrecht als misdaad tegen de
menselijkheid was opgenomen
en er dus sprake was van een
doublure. Maar men vond toch
dat de wet pedagogische waarde
had. Juridisch bracht de wet dus
niets nieuws, maar hij had een
sterke symbolische functie in de
veroordeling van de slavernij.

Er zullen echter altijd groepen 

Op 1 juli 2019 vond de jaarlijkse Nationale Herdenking Nederlands
Slavernijverleden plaats in het Amsterdamse Oosterpark. Maar dit-
maal was er een duidelijk verschil met voorgaande jaren. Dit bleek
uit de voortreffelijke rede van voorzitter Linda Nooitmeer van het
Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiN-
see), de op hoog niveau staande voordracht van de ‘winti priesteres’
Marian Markelo en de oprechte toespraak van de Nederlandse mi-
nister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees.

Door Fred de Haas‘Winti-priesteres’ Marian Markelo hield op 1 juli in het Oosterpark in Am-
sterdam een op hoog niveau staande voordracht.      FOTO CEES LUCKHARDT

De Nederlandse minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees, legt een krans. FOTO CEES LUCKHARDT

De herdenking 2019. FOTO EVERT ELZINGA
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mensen zijn die vinden dat de
kolonisatie ook positieve kanten
heeft gehad en dat het maar
eens uit moet zijn met dat ge-
zeur over slavernij en dat eeuwi-
ge herdenken. 

Mag ik u voor een klein voor-
beeld meenemen naar ons eigen
land? Toen onze voormalige mi-
nister voor vreemdelingenza-
ken, Rita Verdonk, haar politie-
ke partij ‘Trots Op Nederland’
introduceerde, sprak zij de vol-
gende gedenkwaardige woor-
den: ,,Om te beginnen, dames
en heren, is er een sterke ‘Weg
Met Ons Stroming’ die ons al ja-
ren wil doen geloven dat onze
cultuur niet bestaat en die onze
normen en waarden zelfs min-
derwaardig vindt ten opzichte
van andere culturen. Ze stellen
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest

ter discussie en willen overal sla-
vernijmonumenten neerzetten
om ons als slecht af te schilderen
en ze praten het goed, dames en
heren, dat mannen en vrouwen
elkaar geen hand meer hoeven
te geven. Er verschijnen steeds
onderzoeken die ons van discri-
minatie beschuldigen, maar Ne-
derlanders hebben het helemaal
niet in zich om te discrimineren!
Wij zijn al eeuwenlang een gast-
vrij volk (applaus..)…ja, dat is zo
(breed Messiaans gebaar en su-
perieure gelaatsuitdrukking),
maar dat wij, Nederlanders, in
ons eigen land steeds maar moe-
ten opschuiven en ons aanpas-
sen aan nieuwe culturen, daar-
van zeg ik: Genoeg!”

Gelukkig ligt dit al een tiental
jaren achter ons. 

Moeten we blijven herden-

ken? De slavernij is toch in 1863
afgeschaft? De kolonisatie is
toch al een halve eeuw voorbij?
Vragen die altijd opduiken als er
weer een herdenking plaatsvindt
en die steevast beantwoord moe-
ten worden met een volmondig
‘JA’. 

Ja, we moeten blijven herden-
ken zolang er onder de afstam-
melingen van de slaven nog psy-
chische problemen zijn die
voortkomen uit een onverwerkt
verleden en zolang de kleur
zwart - of iets minder zwart - nog
een ‘foute’ kleur is en zolang er
nog sprake is van racisme en
discriminatie.

De Antilliaanse psychiater
Herbert de Windt heeft eens in
een lezing over slavernij (2007)
gezegd dat het negatieve zelf-
beeld dat afstammelingen van
slaven kunnen hebben tot aller-
lei afwijkend gedrag kan leiden.
Er kan angst en onzekerheid
ontstaan in de omgang met an-
deren, het kan leiden tot onder-
danig gedrag of omslaan in het
tegendeel hiervan: agressie.
Emoties kunnen te hoog oplo-
pen en de redelijkheid kan uit
het oog worden verloren. Waar
hun voorouders vroeger gevan-
genen waren van hun meesters
worden zij, de afstammelingen,
aldus de Windt, de ‘mentale ge-
vangenen van zichzelf’. 

Het is in dit verband zinvol
om even te denken aan de bood-
schap die Frantz Fanon (1925-
1961), de beroemde psychiater/
schrijver uit Martinique, in zijn

‘Peau noire, masques blancs’
(Zwarte huid, blanke maskers)
heeft verwoord: de zwarte Antil-
liaan is vervreemd van zichzelf
omdat hij een blanke probeerde
te worden en opgesloten bleef in
een wit denkraam. 

Er is gelukkig veel ten goede
veranderd sinds Fanon zijn be-
roemde boek schreef, maar toch
is er nog steeds psychische
nood, een nood die altijd heeft
bestaan en die vanaf het begin
van de formele afschaffing van
de slavernij treffend is verwoord
door een Creools spreekwoord
uit La Réunion: ‘La sène fini ka-
sé, zesclav touzour amaré’ (ver-
taling: de keten is gebroken
maar de slaven zitten nog steeds
vast).

Er is te lang gezwegen. Dat zei
ook de toenmalige Nederlandse

premier in zijn toespraak van
2008. De slaaf en de slavernij
zijn blinde vlekken geweest. De
slaaf werd nooit geacht zelfstan-
dig te denken of een stem te heb-
ben. Maar nu eisen de afstam-
melingen met terugwerkende
kracht dit recht in alle redelijk-
heid op. Vroeger waren ze ‘roe-
rende goederen’, nu hebben ze
een menselijke stem. Herden-
ken dient om terug te komen op
een waarheid die in het vader-
landse verhaal werd ontkend en
verzwegen: het verhaal van voor-
ouders, die, omdat ze zwarte sla-
ven waren, in vergetelheid stier-
ven, maar aan wie de herinne-
ring door de afstammelingen,
die nu het Nederlandse staats-
burgerschap dragen, levend
wordt gehouden. Soms op emo-
tionele wijze, vooral wanneer
men voelt dat onwetendheid en
onverschilligheid nog steeds
deel uitmaken van de (onbewus-
te) wil om hun geschiedenis te
vergeten.

Dáárom moet er herdacht
worden. Steeds herdacht wor-
den. Twee en halve eeuw slaver-
nij, een eeuw kolonialisme en
een halve eeuw postkolonialis-
me: het is duidelijk dat dit erf-
goed begrepen en verwerkt moet
worden in het heden om de
voorwaarden te scheppen voor
goed functionerende betrekkin-
gen in de toekomst. 

De tegenwoordige afstamme-
lingen van de vroegere slaven
zijn het slachtoffer geworden
van het feit dat de oude koloniën
als het ware verdwenen uit het
bewustzijn van de koloniseren-
de landen en geen rol meer
speelden in de ‘vaderlandse’ ge-
schiedenis. Ze hebben zich lan-
ge tijd tevreden moeten stellen
met hier en daar een tentoon-
stelling, een concert of toneel-
voorstelling uit het ‘moeder-
land’, wat eigen folklore en zelfs
af en toe een literaire prijs voor
geleverde prestaties. Maar ver-
der bleef het bij af en toe een de-
legatie uit Nederland, een
schouderklopje en complimen-
ten over dansen, palmbomen,
zon, strand en blauwe zee.

slavernijverleden

Het nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. FOTO CEES LUCKHARDT

De voormalige minister voor vreemdelingenzaken, Rita Verdonk en
haar politieke partij ‘Trots Op Nederland’.Christiane Taubira


