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VANDAAG
Half bewolkt en heiig met
geen significante neerslag.
De wind waait uit oostelijke
richting en is matig tot vrij
krachtig, windkracht 4 tot 5;
vooral gedurende regenbui-
en, krachtig in uitschieters.
De zee is vrij rustig met golf-
hoogtes tussen 1 en 1,5 me-
ter.

Licht tot half bewolkt en
overwegend droog.
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windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 1.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Dat geweld en ra-
cisme vaste bestanddelen zijn
van de koloniale geschiedenis 
is geen moreel maar een weten-
schappelijk gegeven.” Aldus 
historicus Gert Oostindie in 
gesprek met de Volkskrant. Vol-
gens de historicus hebben on-
derzoekers de plicht het ver-
leden volgens ‘gangbare weten-
schappelijke methoden te on-
derzoeken’. 

Afgelopen maandag vond de
nationale herdenking van de af-
schaffing van de slavernij plaats.
Een dag daarvoor plaatste de
Volkskrant een interview met
Gert Oostindie, hoogleraar kolo-
niale en postkoloniale geschie-
denis en directeur van het Ko-
ninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde (KITLV)
in Leiden. 

Volgens verslaggever Van
Walsum ligt de afschaffing van
de slavernij op 1 juli 1863 nog
niet in het collectieve geheugen
van de Nederlanders opgeslagen
en zou de herdenking ‘een over-
wegend zwarte aangelegenheid
zijn’. Hij schrijft over de ‘onwen-
nigheid’ in de afgelopen jaren
bij de omgang met het slavernij-
verleden. Maar volgens Oostin-
die is ‘er in relatief korte tijd echt
veel veranderd’. De thema’s ko-
lonialisme, slavernij en slaven-
handel worden niet langer gene-
geerd, zegt hij tegen de Volks-
krant. ,,Dat geweld en racisme
vaste bestanddelen zijn van de
koloniale geschiedenis is geen
moreel maar een wetenschappe-
lijk gegeven.” 

Op die wetenschappelijke be-
nadering heeft de historicus in
de afgelopen jaren regelmatig
kritiek gekregen van activisten.
Hij werd, zo schrijft Van Wal-
sum, ‘weggezet als kleurontken-
nende racist, die met zijn weten-
schappelijke benadering van de
materie de verwerpelijkheid van
slavernij zou miskennen’. 

Maar Oostindie kan wel be-
grip opbrengen voor de ‘frustra-
tie van de critici dat een thema
dat voor hen zo belangrijk is in
Nederland zo laat en met zoveel
tegenzin is erkend als onderdeel
van onze nationale geschiede-
nis’. Hij neemt die emoties seri-
eus. ,,Niemand is onbevangen.
Maar dat neemt niet weg dat we
als onderzoekers de plicht heb-
ben het verleden, inclusief de 
geschiedenis van kolonialisme
en slavernij, rigoureus en vol-
gens gangbare wetenschappelij-
ke methoden te onderzoeken.” 

Vorige week kwam zo’n we-
tenschappelijke benadering nog
in het nieuws toen historici Pe-
pijn Brandon en Ulbe Bosma in
het tijdschrift TSEG schreven
dat het gewest Holland in 1770
ruim 10 procent van hun bruto
nationaal product (bnp) verdien-
de aan slavenhandel en slaven-
werk. En in heel Nederland was
het financiële gewin 5 procent
van het bnp. ,,Je kunt erover

twisten of dat veel is of weinig”,
zegt Oostindie tegen van Wal-
sum, ,,maar de vaststelling dat
het hele systeem niet zo winst-
gevend was als vaak wordt ge-
dacht, doet niets af aan het 
feit dat men in de 17de en 18de
eeuw zonder scrupules inves-
teerde in slavenhandel en slaver-
nij in de hoop goud geld te ver-
dienen.”

Oostindie vindt dat Nederland
zich altijd nog geen raad weet
met de dubbelhartigheid waar-
mee wordt omgegaan met het
slavernijverleden. Hij geeft de
verslaggever als voorbeeld de
VOC-herdenking in 2002 waar
door hoogwaardigheidsbekle-
ders ‘werd gejubeld’ en drie
maanden later bij de opening
van het slavernijmonument
door de prominenten ‘het boete-
kleed werd aangetrokken’. ,,Er
werden twee verhalen verteld die
één geheel zouden moeten vor-
men.” Maar het antwoord is vol-
gens de historicus niet: het
mooie verhaal voor het lelijke
verruilen. ,,Dat is ook niet bevor-
derlijk voor de cohesie van een
land waarvan de samenstelling
de laatste decennia ingrijpend is
veranderd. Maar natuurlijk is
het knap lastig een verhaal te
vertellen waarin de trots op
Rembrandt de schaamte over de
slavernij niet in de weg staat.”

Op de vraag van Van Walsum
hoe je dan wel een verbinden
verhaal kunt vertellen, bena-
drukt Oostindie dat je geen ver-
oordelende positie moet inne-
men. Hij probeert zich te ver-
plaatsen in het gedrag van
mensen onder ongewone om-
standigheden, ‘op zoek naar de
motieven van mensen die over
de schreef gingen’. ,,Daarbij wil
ik niet vervallen in de makkelij-
ke conclusie dat die Nederlan-
ders enorme stommelingen wa-
ren. Dat was nu juist het hele
punt: talloze weldenkende men-
sen hebben de koloniale verhou-
dingen nooit ter discussie ge-
steld. Wie zegt dat u of ik ver-
standiger had geoordeeld?’

De Volkskrant-verslaggever
vraagt zich tot slot af hoe het
komt dat voormalige koloniale
machten als Spanje en Portugal
vrijwel niets doen aan de her-
denking van de slavernij. ,,Ze
hebben geen noemenswaardige
Caribische gemeenschap die
hen met dat verleden confron-
teert”, antwoordt de historicus.
Toch is het verleden van Surina-
mers en Antillianen weer heel
anders dan dat van mensen uit
voormalig Nederlands-Indië. En
dat maakt, zo zegt Oostindie te-
gen Van Walsum, de omgang
met het koloniaal verleden ‘extra
ingewikkeld’. ,,Er is niet één ko-
loniale biotoop en één koloniale
ervaring. Er zijn veel verschillen-
de perspectieven. Het is onze
opgave als historici het verleden
zo te beschrijven dat we die ver-
schillen begrijpelijk maken en
daarmee recht doen.”

‘Plicht om verleden te onderzoeken’

200 Mln lening HNO
De logica om de 200 miljoen
gulden kostenoverschrijding bij
HNO lokaal in plaats van via
Nederland te financieren ont-
gaat mij een beetje. Lokaal zal 5
procent rente vergoed worden
terwijl de 30-jaarskapitaalsrente
in Nederland nu circa 0,7 pro-
cent negatief is (dus feitelijk
krijgt je geld mee). Op basis van
de lokale rente van 5 procent
moet over de gehele looptijd
circa 190 miljoen aan rente
worden betaald. Stel dat Neder-
land toch 1 procent rente wil
(dan realiseert Nederland een
rentemarge van circa 2,7 pro-
cent; hoezo win-win?), dan
moet circa 32 miljoen betaald
worden (158 miljoen minder). 
Als je de rentestromen discon-
teert (omdat geld over 30 jaar
minder waard is dan nu) op
basis van een disconteringsvoet
van 2 procent, kost lokaal 
financieren 152 miljoen en via

Nederland 26 miljoen (126
miljoen minder). Het Cft 
heeft reeds gesteld dat zij de
financiering van de kosten-
overschrijding van het HNO 
bij de schuld van het Land 
Curaçao zal meenemen bij haar
analyses van de schuldenquote
van het Land Curaçao. Waarom
dan 126 miljoen meer aan 
rente betalen (boven de kosten-
overschrijding van 200 mil-
joen)?

Naam bij redactie bekend, 
Curaçao
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Gert Oostindie: ,,Het is knap lastig een verhaal te vertellen waarin
de trots op Rembrandt de schaamte over de slavernij niet in de weg
staat.” FOTO ARCHIEF


