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Maandag 25 oktober
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VANDAAG
Halfbewolkt met kans op en-
kele buien en enigszins hei-
ig. De wind is oostelijk en
matig tot vrij krachtig, wind-
kracht 4 tot 5; af en toe krach-
tig, windkracht 6. De zee is
over het algemeen vrij rustig
met golfhoogtes tussen 1 en
2 meter.

Halfbewolkt, tijdelijk zwaar-
bewolkt met kans op een en-
kele bui.
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BOVENWINDSE EILANDEN

BENEDENWINDSE EILANDEN

windkracht 3 - 5 bft
golfhoogte 1 - 1.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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The Bottom

St. Eustatius
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN

NOW PLAYING 
21-27 OKT

Please visit our website to verify 
that there are no changes

@ OTROBANDA
DUNE  
Daily: 17:45 21:00
Sat & Sun Matinee: 14:30 
2hr 35 min. / PG13
Subtitle: Spanish

DUNE  
Daily: 16:30 19:45 
2hr 35 min. / PG13
Subtitle: Spanish

RON’S GONE WRONG 
Daily: 16:30 
Sat & Sun Matinee: 14:00 
1hr 46 min. / PG
Subtitle: Spanish

HALLOWEEN KILLS 
Sat & Sun Matinee: 14:45
1hr 46 min. / R
Subtitle: Spanish

DE GROTE SINTERKLAASFILM 
Sat & Sun Matinee: 14:15 
1hr 15 min. / R
Subtitle: Spanish

NO TIME TO DIE  
Daily: 17:00 20:15
Sat & Sun Matinee: 13:45
2hr 43 min. / PG13
Subtitle: Spanish

NO TIME TO DIE  
Daily: 18:30 
2hr 43 min. / PG13
Subtitle: Spanish

VENOM: LET THERE
BE CARNAGE MX4D  
Daily: 16:15 18:30 20:45
1hr 30 min. / PG13
Subtitle: Spanish

VENOM: LET THERE
BE CARNAGE  
Daily: 21:45
1hr 30 min. / PG13
Subtitle: Spanish

ADDAMS FAMILY 2  
Daily: 16:15
Sat & Sun Matinee: 13:45
1hr 33 min. / PG13
Subtitle: Spanish

BEREND BOTJE  
Sat & Sun Matinee: 14:15
1hr 20min. / PG
Spoken: Dutch

@ PUNDA
DUNE IMAX-3D
Daily: 17:00 
2hr 35 min. / PG13
Subtitle: Spanish 

DUNE IMAX
Daily: 20:15 
2hr 35 min. / PG13
Subtitle: Spanish

RON’S GONE WRONG
Daily: 16:15 18:45
Sat & Sun Matinee: 13:45  
1hr 46 min. / PG
Subtitle: Spanish 

THE LAST DUEL 
Daily: 16:15 18:45
Sat & Sun Matinee: 13:45  
1hr 46 min. / PG
Subtitle: Spanish

HALLOWEEN KILLS
Daily: 21:15 
1hr 46 min. / R
Subtitle: Spanish 

DE LUIZENMOEDER
Daily: 20:45 
1hr 48 min. / PG13
Spoken: Dutch 

DE GROTE SINTERKLAASFILM
Sat & Sun Matinee: 13:30 15:15 
1hr 15 min. / PG
Spoken: Dutch

NO TIME TO DIE
Daily: 16:45 20:00 
2hr 43 min. / PG13
Subtitle: Spanish

VENOM: LET THERE BE CARNAGE
Daily: 17:30 19:45 22:00
1hr 30 min. / PG13
Subtitle: Spanish

ADDAMS FAMILY 2
Daily: 16:15 18:30
Sat & Sun Matinee: 14:00 
1hr 33 min. / PG13
Subtitle: Spanish

PAW PATROL: THE MOVIEDaily: 
Sat & Sun Matinee: 13:30 15:30
1hr 28 min. / G
Subtitle: Spanish

www.themoviescuracao.com

15:30

Advertentie

‘History Matters’ reader en debat
Door Cees Luckhardt

H istory Matters’ heeft
online een reader ge-
plaatst voor mensen

die geïnteresseerd zijn in het
ontdekken van de koloniale en
slavernijgeschiedenis. Het doel
is om de lezer te informeren en
handvatten te geven om verder
onderzoek te doen naar dit
onderwerp. Zonder een stand-
punt of mening. In de online-
leestips worden tientallen titels
besproken en aanbevolen over
‘hoe gaan we om met het kolo-
niale en slavernijverleden?’,
waarbij dus breder gekeken
wordt dan alleen naar de vraag
of er wel of geen excuses ge-
wenst zijn. Veel breder, omdat
het eventueel uitspreken van
excuses onderdeel is van een
breder maatschappelijk proces
dat History Matters graag wil
belichten.

History Matters maakt deel
uit van ‘Gedeeld Verleden Geza-
menlijke Toekomst (GVGT)’
(online te vinden op onder-
staande website). History Mat-
ters kent naast een eigen site
gevuld met informatie sinds
kort een eigen internet-tv-pro-
gramma waarin studenten en
kijkers, vanuit het Rotterdamse
Zuidpleintheater, worden bijge-
praat door historici over het
koloniale en slavernijverleden
van Rotterdam. Vandaag (26
oktober) is om 19.00 uur de
tweede editie van History Mat-
ters online live te volgen. Ieder-
een kan tijdens de uitzending
meepraten over de koloniale en
slavernijgeschiedenis van Rot-
terdam/Nederland en wat die
betekent voor nu. Volgens
GVGT had Nederland, ondanks
het eeuwenlange bestaan van de
koloniale en slavernijgeschiede-
nis, hier weinig aandacht voor.
Dit is aan het veranderen. De
21e eeuw begon met het oprich-
ten van een nationaal slavernij-
monument. Tien jaar later
wordt in diverse grote steden
Keti Koti gevierd op 1 juli. En
twintig jaar later is Amsterdam
de eerste stad waar het gemeen-
tebestuur excuses uitspreekt
voor de rol in het slavernijverle-
den. Ook in Rotterdam wordt er
nagedacht over de vraag of het
gemeentebestuur excuses zou
moeten uitspreken. Er wordt
steeds meer onderzoek naar dit
onderwerp uitgevoerd en met

nieuwe informatie en inzichten.
Een veelvoud van bronnen is
over de jaren beschikbaar ge-
worden. In die bronnen zijn
onder andere de feiten terug te
vinden dat de trans-Atlantische
slavernij in de 16e eeuw werd
geïnitieerd vanuit Europa, ge-
formaliseerd en gelegaliseerd in
de 17e eeuw, onder andere met
een wettelijk slavernijverbod
voor Nederland, en in de 19e
eeuw formeel afgeschaft door
Groot-Brittannië en Frankrijk.
Onder invloed van de wettelijke
besluiten van deze twee landen
in 1833 en 1848 kon Nederland
niets anders dan ook afschaffen.
De situatie was onhoudbaar
geworden. Ook volgens een
groeiende groep Haagse parle-
mentariërs. Met name de Fran-
se wetgeving van 1848 leidde tot
onrust onder de slaafgemaakten
waardoor ze op het eiland Sint
Maarten naar het Franse deel
van het eiland konden vluchten
om hun vrijheid terug te krij-
gen. Op het Franse deel bestond
geen slavernij (meer), maar
vrijheid voor iedereen. 

Dit feit en de eerdere gebeur-
tenissen tijdens de Bataafse
Republiek 1795-1801, waardoor
verschillende historici het tijd-
perk 1760-1830 omschrijven als
het revolutionaire tijdperk, met

het jaar 1795 als hoogtepunt
met dertien incidenten, maakt
het feit bijzonder dat de minis-
ter van Koloniën, in 1853 nog
een staatscommissie instelt om
voorstellen te doen voor de
slavenemancipatie en dus de
afschaffing van slavernij. Ver-
volgens wist de Nederlandse
overheid nog bijna tien jaar lang
haar standpunt te handhaven.
Pas in 1862 zou het parlement
besluiten, na twee weken verga-
deren, om de slavernij officieel,
gefaseerd tussen 1860 en 1873,
af te schaffen. Al in 1797 werd
over afschaffing in het Neder-
landse parlement gesproken,
maar de parlementariër Vreede
‘kreeg er in de Nationale Verga-
dering van 1797 geen hand voor
op elkaar’, aldus Van Berg en
De Vis (in ’De eerste honderd-
vijftig jaar. Parlementaire ge-
schiedenis van Nederland 1796-
1946’, Amsterdam, Bert Bak-
ker). De reader is te down-
loaden via onderstaande website
en is samengesteld door een
team van experts, bestaande uit
Girolanda Costa Ramos, Truus
Kleijwegt, Emma Koenig, Myrt-
he Kraaijenoord, Cees Luck-
hardt, Amadeo Reijnierse, Jen-
nifer Speelman & Floor Vieren-
halm. De eindredactie was in
handen van Sharyfah Bhageloe,
de redactie werd uitgevoerd
door Fariël Becker, Gijs Dreijer
& Wim Reijnierse.

History Matters aflevering 1 -
thuis in een postkoloniale stad -
is in twee delen terug te vinden
op de website Gedeeld Verleden
Gezamenlijke Toekomst. Het
tweede deel met onderzoeker
Gert Oostindie is zeer bijzonder
omdat hij daarin in tien minu-
ten met een powerpoint een
korte samenvatting geeft van
het Nederlands/Rotterdamse
koloniale verleden. 

gvgtrotterdam.nl

History Matters kent naast een site gevuld met informatie sinds kort
een eigen internet-tv-programma.
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