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Voorwoord
Op 1 juli 2013 is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse
koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Dat was een gedenkwaardig
moment voor allen die direct of indirect in de koloniën te maken hadden met slavernij. Het
Koninklijk Besluit tot de opheffing van de slavernij werd door koning Willem III op 8 augustus
1862 bekrachtigd. Op 1 juli 1863 trad deze wet in werking.
De slavernij, in haar diverse vormen, is echter niet op 1 juli 1863 verdwenen. De tot slaaf gemaakte
mensen werden nog om verplicht tien jaar op de plantages te blijven werken.
Daarna werden er contractarbeiders uit Azië geronseld. Dit gebeurde vaak onder valse
voorwendselen.
Voor veel mensen met een Surinaamse, Arubaanse of Antilliaanse achtergrond speelt dat verleden
nog steeds een rol. Ook worden bepaalde ideeën over superioriteit en inferioriteit nog steeds van
generatie op generatie door de nazaten overgeleverd. Andere, moderne vormen van slavernij
zoals gedwongen prostitutie, mensenhandel en kinderarbeid komen ook nog steeds voor.
Om het slavernijverleden en hedendaagse vormen van slavernij onder de aandacht te brengen
van een groot publiek is, op initiatief van de gemeente Amsterdam en in overleg met het NiNsee,
de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 in het leven geroepen (d.d. 20 april 2011). De
stichting heeft samen met veel initiatiefnemers en met financiële ondersteuning van de gemeente
Amsterdam een programma opgesteld voor 2013.
De Stichting heeft een Bestuur, een Comité van Aanbeveling en een Secretariaat. Het is haar taak
de herdenking van de afschaffing van de slavernij te organiseren en daarvoor een zo groot mogelijk
draagvlak te creëren. Onderdeel hiervan is het verspreiden van kennis over de geschiedenis en de
gevolgen van de Nederlandse slavernij en de hedendaagse vormen van georganiseerde onvrijheid.
Dit gebeurt met verschillende activiteiten en op verschillende manieren. Deze zijn te vinden op de
website: www.herdenkingslavernijverleden2013.nl
Namens Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013
Joan Ferrier, voorzitter
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Inleiding
1

Doel en werkwijze

Deze lesbrief is tot stand gekomen in opdracht van de Stichting Herdenking Slavernijverleden
2013. De stichting vindt het erg belangrijk dat de scholen aandacht besteden aan de herdenking
van de afschaffing van de slavernij. Een gedegen kennis van de geschiedenis en de erfenis van
de slavernij zal het enthousiasme voor de herdenking doen toenemen. Deze lesbrief is daarbij
een handleiding. Het is bestemd voor de leerkrachten van de zevende en achtste groep van het
Primair Onderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.
De lesbrief bevat lessuggesties en uitleg bij de verschillende onderdelen van de slavernijgeschie
denis en haar erfenis. Daarbij komen ook de gevoeligheden van de witte en zwarte nazaten aan de
orde. Verder bevat de lesbrief een theoretische uiteenzetting over het belang van deze geschiedenis
en de herdenking, en het verband daarvan met de samenleving. De reden van deze opzet is, dat
de meeste lesmethoden voor geschiedenisonderwijs (en maatschappijleer) geen inhoudelijke en
didactische ondersteuning over dit onderwerp bieden. Ook zwijgen zij over de invloed die deze
geschiedenis en de samenleving op elkaar hebben. De stichting is van mening dat de opzet van
deze lesbrief een bijdrage zal leveren aan het historisch besef en het maatschappelijk inzicht
van de leerkrachten. Als zij leren hoe geschiedenisverhalen - en in het bijzonder de geschiedenis
van de slavernij - tot stand komen, welke rol deze verhalen spelen in de samenleving en wat de
gevoeligheden zijn, zullen zij beter toegerust zijn om het verhaal te vertellen. Ook zullen zij beter
in staat zijn bewuste en onbewuste vooroordelen te bestrijden. En zo meehelpen draagvlak te
creëren voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij.
De lesbrief is geschreven vanuit een meervoudig perspectief. Dit is een perspectief dat ruimte
laat voor de weergaven, zienswijzen en interpretaties van de zwarte nazaten. We spreken in de
lesbrief ook over witte en zwarte nazaten. In lesmateriaal dat bedoeld is om de saamhorigheid
te bevorderen, kan dit negatief overkomen. Dit is niet de bedoeling. Het is alleen niet mogelijk
om de geschiedenis van de slavernij en de herdenking van de afschaffing te behandelen zonder
aandacht voor dit onderscheid. De witte en zwarte nazaten verschillen over het algemeen immers
van mening hierover. Door dit verschil te benoemen en te laten zien waar het maatschappelijk
toe kan leiden, wil de stichting er juist een einde aanmaken.

2

Verantwoording: jong geleerd is oud gedaan

De doelstellingen van de stichting lijken misschien overambitieus. Men zou kunnen opwerpen
dat leerlingen uit groep zeven en acht en de onderbouw te jong zijn voor deze geschiedenis.
Waarom zou je hen al op deze leeftijd belasten met een wreed verhaal? Een verhaal van daders
en slachtoffers. Een verhaal dat ook verdeeldheid zou kunnen zaaien onder de leerlingen die voor
een groot deel nakomelingen zijn van deze daders en slachtoffers? Zou het niet beter zijn dit
verhaal zo snel mogelijk te vergeten?
Het antwoord is neen. Alleen door het hele verhaal te vertellen, voor zover dit is na te gaan, zullen de
leerlingen de structuur van de Nederlandse samenleving begrijpen. En later ook de internationale
betrekkingen. Ook alleen zo zullen zij de betekenis en de impact van de afschaffing ten volle
beseffen. En ook alleen op deze wijze zullen ze leren dat de herdenking van deze afschaffing een
moreel baken kan zijn op hun weg naar een gedeelde toekomst.
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Een ander argument is dat veel leerlingen dagelijks te maken hebben met de sporen van het
slavernijverleden. Bijna alle scholen hebben tegenwoordig kinderen van een andere huidskleur,
klasse, cultuur of afkomst. En anders zijn ze wel te zien op de TV. Als de kinderen op peuterleeftijd
zijn, ervaren ze deze verschillen meestal als een gegeven. Ze staan er niet echt bij stil. Het enige
wat telt is of ze elkaar leuk vinden of niet. Als ze ouder worden en naar het primair onderwijs
gaan beginnen ze zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Ze merken dat de verschillen
in uiterlijk meestal ook verschillen in positie en waardering tot gevolg hebben. Naar hun aard
zijn ze nieuwsgierig. Ze willen weten hoe dit komt. Bewust of onbewust beginnen ze bepaalde
denkbeelden en gedragingen van hun omgeving over te nemen. Dit is het moment om ze over het
verleden te vertellen. En ze te laten zien waar vooroordelen, gebrek aan solidariteit en hebzucht
toe kunnen leiden. Door het verhaal van de afschaffing kunnen ze vervolgens leren dat het nooit
te laat is om iets dat verkeerd is, recht te zetten. Hiervan leren ze ook dat het juist moedig is om
er voor uit te komen dat je iets slechts hebt gedaan. Dit geeft je de kans om opnieuw te beginnen.
Beleidsadviseurs vinden deze doelgroep ook niet te jong. Zo is de Advies Commissie Historische
en Maatschappelijke Vorming (Commissie De Rooy, 2001) van mening dat de ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar zodanig is, dat ze de geschiedenis kunnen begrijpen
en ervan kunnen leren. Volgens deze commissie zijn ze ook in staat zich in andere mensen te
verplaatsten en na te denken over hoe het ook anders kan. De slavernijgeschiedenis en het
herdenken van de afschaffing sluiten dus aan goed bij hun ontwikkeling.

Achter in de lesbrief zijn de namen van organisaties en websites opgenomen met informatie
over aanvullend lesmateriaal zoals lespakketten, tentoonstellingen, videomateriaal en tips over
kennis- en culturele activiteiten.
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Het belang van de slavernijgeschiedenis
1

Achtergrond

De slavernij is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis en verdient daarom aandacht in het
onderwijs. Daarover zijn de meeste mensen het nu wel eens. Maar wat weten de Nederlandse
kinderen er eigenlijk van? Helaas nog steeds erg weinig.
De meeste mensen vinden ook dat de afschaffing van de slavernij ieder jaar nationaal herdacht
moet worden. Maar doen zij eraan mee en betrekken ze hun kinderen erbij? Meestal niet. Om
de belangstelling voor de slavernijgeschiedenis te bevorderen kwam er de afgelopen jaren een
stroom van activiteiten op gang. Van strijdvaardige verklaringen en wetenschappelijk onderzoek
tot gezelschapsspelletjes en digitale lespakketten voor kinderen. In 2002 kwam de overheid de
zwarte nazaten tegemoet met de oprichting van een slavernijmonument en een kennisinstituut
(NiNsee)1 Amsterdam. En in 2005 werd de slavernijgeschiedenis opgenomen in de Canon van de
Nederlandse Geschiedenis.
Maar voordat deze activiteiten hun vruchten kunnen afwerpen, dreigt de geschiedenis van de
slavernij alweer onder het stof van de tijd te verdwijnen. Mede door de economische crisis.
Zo werd het NiNsee in 2012 in haar oude vorm opgeheven. Dit instituut was bedoeld om de
jaarlijkse herdenking nationaal te organiseren, onderzoek naar het slavernijverleden te stimuleren
en deze kennis te verspreiden via boeken, tentoonstellingen en educatief materiaal. Hoewel
dit instituut een doorstart maakt als projectorganisatie, is het nodig om de aandacht voor de
slavernijgeschiedenis ook langs andere wegen levend te houden. Het is dan ook belangrijk dat de
scholen verantwoordelijkheid willen nemen voor de kennisverspreiding.
De stichting wil benadrukken dat het wegvallen van de kennisverwerving en -verspreiding van
het slavernijverleden en haar erfenis, gevolgen zal hebben voor ons historisch besef, voor de
herdenking en voor de samenleving. Als het verhaal niet meer wordt verteld, zullen de mensen
geen behoefte meer voelen om te herdenken. En als er geen herdenking is, hoeft het verhaal ook
niet te worden verteld. Maar dat is niet alles, want als er geen herdenking meer is, verliezen we
een belangrijk middel om ons rekenschap te geven van het verleden en een morele weg uit te
zetten naar een betere en gezamenlijke toekomst.

2

Hoe komt een geschiedenisverhaal tot stand?

Het is van belang dat de leerkracht zich realiseert hoe geschiedenissen tot stand komen. Dit geldt
in het bijzonder voor geschiedenissen waarvan de erfenissen nog zichtbaar zijn in het heden. Zoals
de geschiedenis van de slavernij. Wij kunnen het verleden zoals dat werkelijk was, nooit kennen
of herhalen. We kunnen het alleen reconstrueren op grond van de overgeleverde bronnen. Een
geschiedenisverhaal is daarom altijd een persoonlijke reconstructie op basis van een persoonlijke
interpretatie van de bronnen. Deze interpretatie wordt beïnvloed door het referentiekader van
de historicus. Dit is het geheel van waarden, normen en milieu-invloeden. Het belang van de
samenleving speelt ook een rol. Die bepaalt wat wij willen weten van het verleden en hoe het
moet worden weergegeven. Het komt er dus op neer dat iedere historicus zijn eigen versie van het
verleden kan schrijven. Zo’n weergave moet wel op controleerbare bronnen zijn gebaseerd, zoveel
mogelijk kanten van het onderwerp behandelen en logisch van opbouw zijn.

1 Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
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3

Het bronnenmateriaal van de slavernij

Voor de weergave van de Nederlandse slavernijgeschiedenis is het bronnenmateriaal enigszins
problematisch omdat de zwarte voorouders bijna geen directe, geschreven bronnen hebben
nagelaten. De meeste bronnen zijn afkomstig van de witte voorouders. De witte nazaten hebben
deze bronnen verzameld. Zij hebben ook bepaald wat bewaard kon worden en wat niet. En
zij hebben ook tot voor kort op basis van deze bronnen het verhaal van het verleden verteld.
Hun invloed op de slavernijgeschiedenis is van oudsher dus heel groot. Deze invloed is vooral
zichtbaar als het gaat om de weergave van de hoogte van de winsten die er zijn gemaakt met
de slavenhandel en de koloniale producten die op de plantages werden verbouwd. Ook als het
gaat om de wreedheden die zijn begaan en om het aantal witte en zwarte mensen dat bij dit
systeem was betrokken. In de gangbare geschiedenisboeken wordt dit allemaal meestal minder
erg voorgesteld. Huidig onderzoek dat vanuit het meervoudig perspectief andere vragen stelt en
andere bronnen gebruikt, brengt hierin verandering. Zo blijkt dat de slavenhandel voor Nederland
veel winstgevender is geweest dan altijd werd beweerd.2

4

Het meervoudig perspectief

Ieder geschiedenisverhaal begint met enkele basisvragen. Wat is er gebeurd, hoe is dit gebeurd,
waarom, wie waren er bij betrokken? Afhankelijk van wie je bent, waar je vandaan komt, hoe
je bent opgevoed en wat je bronnen zijn, stel je in eerste instantie deze vragen. Het is dus niet
verwonderlijk dat de witte nazaten zich eerder afvroegen wat de koloniën voor het moederland
betekenden, dan hoe het met de slaafgemaakten ging. Zij zagen de slaafgemaakten ook
nauwelijks, want deze geschiedenis speelde zich in verre landen af. Als zij toch een slaafgemaakte
zagen, was dit meestal op een schilderij en in de entourage van een rijke koopman. Dit gaf een
vertekend beeld omdat de slaafgemaakte altijd rijk getooid was om de rijkdom en status van de
eigenaar te benadrukken.
In de vakliteratuur noemen we het centraal stellen van het moederland en de andere
belanghebbenden het ‘’witte perspectief’’. De vragen naar het wel en wee van de slaafgemaakten
kwam pas op gang met de komst van de zwarte nazaten naar Nederland. Er werden nieuwe
vragen aan de bronnen gesteld en er kwamen andere interpretaties en andere reconstructies
van het verleden.3 De aandacht voor de koloniën en haar inwoners noemen we het ‘’zwarte
perspectief’’. Dit heeft geen betrekking op de huidskleur, maar op het perspectief. Dit zwarte
perspectief wordt ook wel het meervoudig perspectief genoemd omdat het rekening houdt met
meerdere zienswijzen, uitgangspunten en interpretaties. Deze verschuiving van het perspectief
betekent echter niet dat we het verleden zoals het was ook werkelijk zullen kennen. Het blijft
altijd een (re)constructie. Het betekent wel dat het gebruik van een meervoudig perspectief een
veel omvattender beeld geeft.

2 Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black, ‘’Wat is Winst? De economische impact van de Nederlandse transAtlantische slavenhandel’’, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. 9 (2012), nr. 1, pp.3-29
3 Gert Oostindie (red), Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij. Uitgeverij Arena (geen jaar van uitgave)
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5

De lange arm van de geschiedenis

Iedere samenleving is gegrondvest op het verleden. Dit verleden is weliswaar verdwenen, maar
het heeft wel sporen nagelaten. Deze worden ook erfenissen genoemd. Sommige sporen zijn
van materiële aard zoals gebouwen, namen en boeken. Andere zijn van immateriële aard, zoals
verhalen, levensbeschouwelijke overtuigingen, opvoedingsmethoden, omgangsvormen en
bepaalde gevoelens. Er is ook de erfenis van het gemis. Dit is een bijzonder soort immateriële
erfenis die verband houdt met geschiedenissen van uitbuiting en onderdrukking.
Er zijn ook biologische erfenissen op het gebied van flora, fauna en de (variatie in de) menselijke
soort.

6

De erfenissen van de slavernij

De slavernij heeft ook materiële, immateriële en biologische sporen nagelaten.
Tot de materiële sporen behoren onder andere de kapitale land- en grachtenhuizen en de
economische voorsprong van Nederland. Maar ook de nationale staten die zijn ontstaan in de
Amerika’s, zoals de Verenigde Staten, Guyana en Suriname.
Tot de belangrijkste immateriële sporen behoren opvattingen, ideeën en gevoelens over
superioriteit en inferioriteit. Deze kunnen bij witte nazaten leiden tot rassenwaan en bepaalde
gedragingen zoals uitsluiting, achterstelling en geweld. Bij sommigen zwarte nazaten kunnen ze
leiden tot zelfhaat, zelfdestructie en geweld.
De witte en de zwarte nazaten kunnen de opvattingen over zichzelf en elkaar bewust of onbewust
aan hun nageslacht doorgeven. De zwarte nazaten kunnen ook naar hun voorouders en zichzelf
kijken door de ogen van de witten en hun negatieve opvattingen internaliseren (eigen maken).
Ze denken dan dat ze dom en lelijk zijn en tot weinig in staat. Soms kijken witte nazaten ook
met de ogen van zwarten naar hun eigen voorouders en zichzelf. Ze distantiëren zich dan van
hun voorouders en zeggen zich te schamen voor al die wreedheden. Ze laten daar wel meteen
op volgen dat het wrede tijden waren en dat hun voorouders ook werden uitgebuit door de eigen
elite. Het is niet bekend of ze de negatieve opvattingen van de zwarten ook internaliseren. Beide
groepen nazaten kunnen alleen door zelfreflectie en debat uitvinden in hoeverre ze zijn behept
met deze opvattingen, ideeën en gevoelens. Kennis van de slavernijgeschiedenis en haar erfenis
zijn hierbij een onontbeerlijk middel.
De erfenis van het gemis is een immateriële erfenis die zich soms manifesteert bij de zwarte
nazaten in de diaspora. Deze erfenis manifesteert zich meestal in een “onbestemd gevoel geen
(groots) verleden te hebben, zich nergens op te kunnen beroepen en nergens helemaal bij te
(willen) horen en onwelkom te zijn’’. Dit gemis is gebaseerd op het feit dat de geroofde en verkochte
Afrikanen op gewelddadige wijze en onverwachts werden afgesneden van hun oorsprong, terwijl
hun culturele ontwikkeling in de daarop volgende eeuwen werd onderdrukt en gecriminaliseerd.
Het gemis wordt ook gevoed door de constatering dat er na de afschaffing minder terecht is
gekomen van de beloofde gelijkheid dan werd beloofd. Het tegengestelde van dit gevoel van
gemis is de trots van de witte nazaten op hun verleden, zoals de Gouden Eeuw.
Tot de biologische sporen behoren behalve flora en fauna, ook de mensen die in de ‘’Nieuwe
Wereld’’ zijn geboren. Sommigen van hun nazaten hebben het witte of zwarte uiterlijk behouden,
zoals de Boeroes en Marrons in Suriname. Anderen die uit de vermenging van de slavenhouders,
Indianen en de slaafgemaakten zijn geboren, hebben een gevarieerde huidskleur en fysionomie
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gekregen. Van al deze mensen woont het grootste deel nog steeds in de voormalige ‘’Nieuwe
Wereld’’. Een deel is echter naar de voormalige moederlanden vertrokken. Ook in Nederland
wonen witte, zwarte en gekleurde nazaten van de mensen die de slavernij hebben ingesteld of
ondergaan.

7	Waarom moeten we de geschiedenis van de slavernij levend houden?
In paragraaf 7 proberen we het belang van de slavernijgeschiedenis aan te geven door te laten
zien wat de gevolgen voor de nationale geschiedenis zijn, voor de witte en zwarte nazaten en
voor de samenleving. Hiermee is niet gezegd dat al deze gevolgen plaats zullen vinden of dat de
leerlingen er allemaal door getroffen zullen worden. En het is ook niet de bedoeling de leerlingen
direct met deze kennis te belasten. Het is wel belangrijk dat de leerkracht zich rekenschap geeft
van deze mogelijke gevolgen en de leerlingen een solide historische basiskennis meegeeft waarop
zij later voort kunnen bouwen.

7.1

Gevolgen voor onze historische kennis

Als de slavernijgeschiedenis niet meer wordt verteld zal dit een leemte in de nationale geschiedenis
opleveren en een gebrek aan historisch besef. We kunnen ons ook afvragen of er dan nog wel
sprake is van een nationale geschiedenis.
Deze leemte zal vervolgens leiden tot een gebrekkige en eenzijdige kennis van de
wereldgeschiedenis en de plek van Nederland daarbinnen. Het zal ook leiden tot een gebrek aan
inzicht in de wereldpolitiek. Een groot deel van de huidige naties is immers vanuit het systeem van
de slavernij ontstaan. Een zeer groot deel van de huidige internationale betrekkingen komt daar
ook uit voort. Denk maar aan de verspreiding van het kapitalistische systeem vanaf het begin
van de ‘’ontdekking’’ van de ‘’nieuwe wereld’’en de economische scheefgroei van de voormalige
moederlanden en de ex-koloniën.4 Met behulp van het kapitalistische systeem en de slavernij zijn
de meeste westerse landen rijk geworden en rijker gebleven dan hun voormalige koloniën. Kijken
we naar de relatie van Nederland met haar voormalige kolonie Suriname, dan zien we dat die op
politiek niveau nog altijd wordt gekenmerkt door superioriteitsaannames van het voormalige
moederland.
Een toekomstig gebrek aan historisch besef en inzicht in de internationale betrekkingen bij de
jeugd is gemakkelijk te vermijden door degelijke basiskennis van de geschiedenis van de slavernij.

7.2

Gevolgen voor de samenleving

Welke rol speelt de nationale geschiedenis in de samenleving? En hoe gebeurt dit?
We staan er meestal niet bij stil, maar de nationale geschiedenis speelt op een bijna onzichtbare
manier een heel grote rol. De nationale geschiedenis is het cement dat een volk bindt op basis
van een afgesproken, gedeeld verleden. Het is ook een middel om zich van andere volkeren te
onderscheiden. En het is het fundament waarop de samenleving wordt gebouwd. Het is ook een
paraplu waaronder de burgers kunnen schuilen tegen aanvallen van de buitenwereld. Ook kunnen
zij zich er op beroepen om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Het is voor de verschillende
bevolkinggroepen dus belangrijk om zichzelf en elkaar in deze geschiedenis te herkennen
en zichzelf en elkaar ermee te identificeren. En omgekeerd is het even belangrijk om in deze
geschiedenis erkend en gerepresenteerd te worden.

4 Dick Kooiman, Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Arme en rijke landen in historisch perspectief. Amsterdam 2009
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7.3

Onderlinge relaties: begrip en acceptatie

Omdat de nationale geschiedenis zo’n grote rol speelt in de opbouw en samenhang van de
samenleving en in de manier waarop de mensen met elkaar omgaan, kan het wegvallen van
een belangrijk onderdeel negatieve gevolgen hebben voor de sociale cohesie - de saamhorigheid
- in Nederland. Dit kan het geval zijn met het weglaten of onderbelicht laten van de
slavernijgeschiedenis. Vooral omdat de sporen van de slavernij nog volop aanwezig zijn, zoals
achterstelling en achterstand. Als de witte en zwarte nazaten niet weten wat de oorzaken hiervan
zijn, zullen zij een verkeerd beeld van elkaar en van de samenleving krijgen. Zij zullen elkaars
positie niet zo goed begrijpen en ook niet (willen) accepteren. Ook zullen zij elkaar minder willen
bijstaan. Dit is al merkbaar op diverse terreinen zoals het onderwijs en de arbeidsmarkt. De
zwarte nazaten zullen het gevoel kunnen krijgen er niet bij te (mogen) horen.
Het weglaten van de slavernijgeschiedenis zal voor de meeste witte nazaten nauwelijks directe
negatieve consequenties hebben. Hun maatschappelijke positie en bindingsmogelijkheden
zullen er niet direct onder lijden. Het tegendeel zou zelfs het geval kunnen zijn. Er zouden geen
vraagtekens meer worden gezet bij hun bevoorrechting en begunstiging. En geen kanttekeningen
bij het positieve beeld van hun voorouders als avontuurlijke, ondernemende zeevaarders. En oudpremier Balkenende zou zonder schaamte en zonder nuancering verder kunnen gaan met het
aanprijzen van de VOC mentaliteit. Voor de zwarte nazaten ligt dit anders. Hun maatschappelijke
positie en wezen zijn direct verweven met de slavernijgeschiedenis. Deze geschiedenis is de
oorzaak van hun ‘’ontstaan’’, van hun komst naar Nederland en hun (vaak slechte) positie alhier.
Als deze geschiedenis wegvalt, hebben ze geen verleden meer waarin ze zichzelf kunnen herkennen
en waarmee ze zich kunnen identificeren. Zij zullen zich er ook niet op kunnen beroepen. De
maatschappelijke bindingsmogelijkheden zullen afnemen en het gevoel buitengesloten te worden
zal toenemen.

7.4

De nationale cultuur

De leemte in de nationale geschiedenis veroorzaakt ook een leemte in de nationale cultuur.
Representatie en identificatie zijn ook hier de sleutelwoorden. Worden de zwarte nazaten in de
cultuur weergegeven? Hoe gebeurt dit? Kunnen zij zich met de cultuur identificeren? Leveren
zij er een bijdrage aan? Volgens Stuart Hall zullen mensen in een samenleving zich met elkaar
verbonden voelen als ze zich gerepresenteerd weten door de cultuur waarin ze met elkaar leven.
Dit gebeurt als zij zich kunnen identificeren met de culturele onderdelen van de samenleving en
als zij daaraan een bijdrage kunnen leveren. Volgens hem behoort de nationale geschiedenis tot
een van de onderdelen van de nationale cultuur 5. Daar het slavernijverleden tot de nationale
geschiedenis behoort, is het dus ook onderdeel van de nationale cultuur. Net als de herdenking
van de afschaffing. Als de witte nazaten de slavernijgeschiedenis en de herdenking blijven zien
als iets dat alleen de zwarte nazaten aangaat, doen zij de zwarte nazaten onrecht. De zwarte
nazaten zullen zich hierdoor minder gerepresenteerd voelen door de nationale cultuur. Ze zullen
ook minder identificatiemogelijkheden hebben.

5 Stuart Hall (ed), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. The Open University, 1997 , 6e druk.
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Vanwege het gedeelde verleden, geldt dit feitelijk ook voor de witte nazaten. Ook zij zullen door het
weglaten van de slavernijgeschiedenis een gebrek aan identificatie- en representatiemogelijkheden
hebben. Ze poetsen de daden van hun voorouders immers weg. Op het eerste gezicht lijkt dit voor
hen een zegen, want het gaat om misdaden tegen de menselijkheid. Maar hierdoor missen ze dan
wel de kans zich rekenschap te geven van het verleden, en zo na te denken over de relatie daarvan
met het heden en de toekomst. Door de slavernijgeschiedenis een plek te geven in de nationale
geschiedenis en in de nationale cultuur, zullen de witte nazaten zelf ook beter uit de geschiedenis
te voorschijn komen. Tegelijkertijd zullen ze sociale onrust vermijden. Erkenning maakt immers
de weg vrij voor acceptatie en samen leven.

7.5

De nationale identiteit

De nationale geschiedenis staat ook in nauwe relatie met de nationale identiteit. Onder nationale
identiteit verstaan we de wezenlijke kenmerken van de natie waarmee een volk zich kan
identificeren en zich van andere volkeren kan onderscheiden. Deze kenmerken bestaan uit een
aantal gedeelde opvattingen over de eigen afkomst en bestemming. Ze worden door het volk zelf
bepaald, al naargelang de behoeften en de machtsverhoudingen in de samenleving. Hoe groter
een bepaalde groep binnen dit volk en hoe groter haar macht, hoe groter ook haar invloed hierop.
Deze kenmerken worden deels uit de nationale geschiedenis gehaald en deels uit de cultuur zoals
die zich ontwikkelt. Een niet onaanzienlijk deel wordt verzonnen. De nationale identiteit is dus
geen vast gegeven, maar iets dat alle kanten op kan gaan en aan verandering onderhevig is. Het
heeft een historische, economische, culturele en politieke component. En het is een punt van
discussie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
Prinses Maxima zei dat dé Nederlander niet bestaat. Net als zij, vinden veel mensen dat er niet
zoiets bestaat als één nationale identiteit. Nederland is immers een multiculturele samenleving
waar van oudsher veel mensen uit andere culturen met andere geschiedenissen leven.
Tegenwoordig telt Nederland wel 179 verschillende nationaliteiten met even zovele culturen en
geschiedenissen. Die leveren allemaal andere identiteiten op. Volgens deze mensen doet een
nationale identiteit met alleen maar Nederlandse kenmerken, hier geen recht aan. Zij vinden
dat we in een multiculturele samenleving daarom slechts kunnen spreken van meervoudige
identiteiten. Andere mensen vinden dat er desondanks sprake moet zijn van één nationale
identiteit. Hierin mogen best wat kenmerken van andere culturen voorkomen, als die maar
verenigbaar zijn met het wezen van de Nederlandse cultuur.
Voor de zwarte nazaten maakt deze discussie niets uit. Op grond van het gedeelde verleden
en de gedeelde cultuur maken zij net als iedere willekeurige Fries of Zeeuw aanspraak op de
Nederlandse identiteit met dezelfde ruimte voor eigen keuzes. Soms ook op biologische gronden,
want door velen stroomt het Nederlandse bloed. Net als de witte nazaten mogen zij dus ook zelf
beslissen of ze zich door die nationale identiteit aangesproken (willen) voelen zonder dat dit
automatisch betekent dat zij zichzelf uitsluiten van de samenleving.
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7.6

Gevoeligheden

Veel zwarte nazaten vinden het vervelend om allochtoon genoemd te worden en zich op een hoop te
bevinden met andere immigranten. Voor hen is de verbondenheid en identificatie met Nederland
een meer dan driehonderd jaar oud historisch gegeven. In min of meer dezelfde periode dat de
republiek Nederland werd uitgeroepen (1648), werden Suriname (1657/1667) en de voormalige
Nederlandse Antillen (1631-1634) met hun bevolkingen door de Nederlanders geconstrueerd. Dit
gebeurde ten behoeve van het moederland. Na de afschaffing van de slavernij (1863), stimuleerde
de Nederlandse staat deze identificatie en verbondenheid zelfs via wetten. Er kwam een heel
groot assimilatieprogramma op gang om de vrijgemaakten op te voeden in de Nederlandse
cultuur. Zij moesten zwarte Nederlanders worden. Zo werden zij door enkele politici uit die tijd
ook liefkozend/neerbuigend genoemd! In 1954 werden deze nazaten volgens het Statuut van het
Koninkrijk der Nederlanden, zelfs Nederlandse staatsburgers. Met een Nederlands paspoort. De
Surinaamse nazaten die voor de onafhankelijkheid van Suriname (1975) in Nederland woonden
zijn zelfs juridisch gezien nooit anders dan Nederlanders geweest. Dit geldt tot 2010 ook voor de
Antilliaanse nazaten en voor de Arubaanse tot 1980 (op beide data werden de koninkrijksrelaties
uit 1954 herzien).
Deze zwarte nazaten zijn op historische, staatkundige en juridische gronden dus net zo min
allochtonen als een willekeurige Fries of Zeeuw. Dit betekent dat hun bijdrage aan de nationale
geschiedenis, cultuur en identiteit, feitelijk een bijdrage is van het Nederlandse volk.
Al zullen niet alle witte en zwarte nazaten dit zo (kunnen) zien.

7.7

Manipulatiegevaar

Er kleeft ook een gevaar aan het gebruik van het begrip “nationaal’’.
De nationale identiteit is een verschijnsel dat van buitenaf kan worden opgelegd of afgepakt.
Dit doet de samenleving als geheel via regels, wetgeving en gewoonten. Deze identiteit kan ook
van binnenuit worden verkozen of afgewezen. In beide gevallen wordt de nationale geschiedenis
(en daarmee de nationale cultuur) als een van de criteria gebruikt. Deel je dezelfde geschiedenis,
cultuur en identiteit, dan hoor je erbij. Zo niet dan hoor je er niet bij. Om die reden kunnen de
nationale geschiedenis, cultuur en identiteit een instrument zijn om onderscheid te maken tussen
mensen en ze in of uit te sluiten. Een extreem voorbeeld hiervan zijn de etnische zuiveringen in
dictatoriale regimes, zoals het voormalige Joegoslavië.
Het is belangrijk dat de leerkrachten zich ervan bewust zijn dat leemten in de nationale geschiedenis
niet zomaar leemten zijn. Het kunnen manipulatieve leemtes te zijn met verstrekkende gevolgen.
Ze hebben niet alleen gevolgen voor onze kennis van het verleden, maar ook voor de structuur
van onze samenleving en voor de toekomst. Want verleden, heden en toekomst zijn met elkaar
verbonden door oorzaak en gevolg. Als bepaalde erfenissen uit het verleden niet worden erkend en
verwerkt, zullen ze worden meegezeuld naar de toekomst. Als we niet vertellen hoe het werkelijk
was, kan het ook nooit worden zoals het moet zijn, zeggen de Afro- Amerikanen.6

6 David W. Blight in: James Oliver Horton , Lois E. Horton (eds), Slavery and public history. The though Stuff of American history.
New York, 2006, pp.19
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Voor een beter begrip van de geschiedenis van de slavernij
1

Emotioneel beladen onderwerpen in de geschiedenis van de slavernij

Het is aan te bevelen om er bij het lesgeven rekening mee te houden dat de slavernijgeschiedenis
nog steeds een emotioneel beladen onderwerp is voor sommige zwarte en witte nazaten. Ze
denken verschillend over bepaalde thema’s uit de slavernijgeschiedenis. Deze thema’s zijn: het
aantal weggevoerde Afrikanen en hun nazaten, de uitzonderlijke wreedheid van de slavernij
in Suriname, de grootte van de rol van de Nederlanders en de hoogte van de winsten. Volgens
sommige witte nazaten viel alles wel mee en volgens een aantal zwarte nazaten was het allemaal
veel erger dan we kunnen achterhalen.
Het is belangrijk dat de leerkracht beide opvattingen uitlegt, maar er ook bij vertelt dat het
slavernijonderzoek nog lang niet is afgerond en dat er steeds meer bewijzen komen dat het
allemaal helemaal niet meeviel.

2

De winsten

Het wordt steeds duidelijker dat het bij de gemaakte winsten uit de slavenhandel en de slavernij
(koloniale producten) niet alleen ging om de directe winsten die in de zakken van de handelaren,
investeerders, koopman-bankiers en het moederland verdwenen, maar ook om het geld dat werd
afgeschreven als kostenpost. Dit geld ging niet verloren, maar het creëerde werkgelegenheid
en inkomen. De leerkracht kan daarbij denken aan al die bedrijven die de handel en het
slavernijsysteem moesten faciliteren, de bouw van scheepswerven en kantoren, de detailhandel die
de schepen foerageerden, loonuitbetalingen, de fabricage van werktuigen, verpakkingsmateriaal
etc. Op een directe en indirecte manier namen werkgelegenheid, inkomen en welvaartsspreiding
in Nederland toe. De economie van het moederland raakte zo eeuwenlang verweven met de
slavenhandel (tot 1814) en de slavernij (tot 1863). Om onder andere de productie uit de slavernij
te faciliteren had Koning Willem I in 1824 zelfs De Nederlandsche Handel Maatschappij opgericht
(in 1964 opgegaan in de Algemene Bank Nederland –ABN).

3

Het aantal betrokkenen en belanghebbenden

Ook de betrokkenheid bij het systeem was veel groter dan men tot voor kort had aangenomen.
Het ging niet alleen om slavenhandelaren, eigenaren en investeerders, maar ook om iedereen die
direct of indirect aan het systeem verdiende. Gewone mensen waren vaak ook direct bij die handel
betrokken door het kopen van aandelen bij de daarvoor opgerichte handels compagnieën, zoals
de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795), De West Indische Compagnie (1621-1795)
en de Middelburgsche Commercie Compagnie (1720-1889). Onder deze aandeelhouders waren
ook mensen die niet veel geld hadden, zoals dienstboden. Verder was er ook de florerende illegale
handel. De leerkracht kan vertellen dat er een Google map is waarop de dure grachtenpanden van
de vroegere slaveneigenaren van Amsterdam vermeld staan: http://goo.gl/maps/ksbG.

4	Bagatelliseren en relativeren
Ook het bagatelliseren, relativeren en vergelijken van de trans-Atlantische slavernij met andere
vormen van slavernij en georganiseerde onvrijheid valt slecht bij de zwarte nazaten. Dit gebeurt
onder andere in de NTR-serie Slavernij Junior. Als de leerkrachten deze serie gebruiken, is het aan
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te bevelen goed duidelijk te maken dat de trans-Atlantische slavernij uniek is geweest en dat
deze met geen enkele andere slavernijvorm is te vergelijken.
Het grootste verschil is dat de slaafgemaakten in Afrika als mens en als deel van de gemeenschap
werden behandeld. In de Nieuwe wereld werden zij gezien als dieren en dingen die alleen bestonden
voor het nut van de witte mensen. De eigenaar had meer dan 200 jaar lang zeggenschap over
leven en dood van de slaafgemaakten. Een ander verschil is dat hier alleen zwarte mensen tot
slaaf werden gemaakt. In de Oudheid en bij de Arabieren maakte huidskleur niet uit. Een derde
verschil is dat de trans-Atlantische slavernij een grootschalige productiemethode was die de
structuur van de kolonie bepaalde. Alle instituties, wet- en regelgeving, wetenschap, gewoonten,
doen en denken waren erop gericht de slaafgemaakte eronder te houden en uit te buiten. De
andere vormen van slavernij waren geen productiesystemen. Ze waren ook kleinschaliger en
menselijker van aard.
De leerkracht kan er in dit verband ook op wijzen dat de Afrikanen weliswaar een grote rol
speelden in de trans-Atlantischs slavenhandel, maar dat hun rol altijd kleiner is geweest dan
die van de Europeanen. Slavernij en slavenhandel hadden voor de komst van de Europeanen al
bestaan. De slavenhandel nam voor het eerst toe in Oost Afrika, waar de Arabieren opereerden.
Het veranderde van vorm, in schaal en frequentie door de vraag van de Europeanen. De West
Europeanen hadden meer geld, een goed functionerend geldsysteem, meer militaire macht, meer
wapens, meer wetenschappelijke kennis, grote schepen, betere navigatiesystemen, kennis van
de astronomie, ondernemingszin en vlijt gecombineerd met meedogenloosheid. Mede hierdoor
kon de trans-Atlantische slavernij uitgroeien tot een uniek, onmenselijk, wereldomvattend
productiesysteem.

5	Wreedheden, verzet en abolitionisme
Veel witte historici zijn van mening dat het wel meeviel met de wreedheden tegen de
slaafgemaakten omdat de eigenaren uit eigen belang wel goed voor hun bezit zouden hebben
gezorgd. Ze zeggen ook dat die verhalen van buitengewone wreedheden door de abolitionisten
zijn verzonnen om zo te pleiten voor afschaffing van de slavenhandel en de slavernij. Feit is dat er
tussen 1650 en 1814 (verbod op de slavenhandel) tussen de 250.000 en 300.000 Afrikanen naar
Suriname zijn vervoerd en dat daarvan in 1863 nog ongeveer 31.000 vrijgemaakten en 10.000
vrijen van over waren. Als we daarbij in aanmerking nemen dat er in al die eeuwen ook kinderen
werden geboren, dan moet de conclusie toch zijn, dat de slavernij niet zo gezond is geweest voor
de slaafgemaakten.
Door het gebrek aan directe bronnen van de slaafgemaakten weten we niet veel over hun leven.
De leerkracht kan dit oplossen door de methode van de speculatieve geschiedenis. Op basis van
andere overgeleverde teksten kan de leerkracht aan de leerlingen vragen hoe zij dachten dat het
leven van de slaafgemaakten geweest zou zijn: thuis in Afrika, op de schepen, op de plantages,
in de bossen. Wat zouden zij hebben gedacht en gevoeld? De leerkracht kan de leerlingen ook
vragen hoe zij zich in die situatie zouden hebben gevoeld en wat zij gedacht en gedaan zouden
hebben. Dit onderwerp biedt ook de gelegenheid om een lijn te trekken naar onze tijd en de
leerlingen te laten na denken over de morele aspecten van de slavernij. De leerkracht kan vragen
hoe de leerlingen zullen reageren (als dader en slachtoffer) als de slavernij opnieuw zou worden
ingevoerd voor bepaalde leerlingen.
De leerkracht kan dezelfde methode toepassen met betrekking tot het verzet van de
slaafgemaakten. Er waren verschillende vormen van verzet: actief, passief, direct, indirect,
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individueel, in groepsverband, spontaan, georganiseerd, gewelddadig, geweldloos, oorlog
(Marrons). Het verzet was er eerder op gericht wraak te nemen en de eigen situatie te verbeteren
dan om het systeem omver te werpen. Dit had te maken met het buitengewoon geweldadige
repressieve systeem, het verdeel en heers beleid, en de toestand van de slaafgemaakten.
Het gezag en de slavenhouders maakten voortdurend onderscheid tussen de slaafgemaakten
waardoor er weinig solidariteit ontstond. De slaafgemaakten waren erg wantrouwig vanwege
het voortdurende onderlinge verraad. Ze werden onderscheiden naar geboorteplaats (in Afrika of
Suriname geboren), naar woonplaats (stad, plantage, fort, gouvernementsplantage), naar soort
werk (huisslaaf, huishoudster (maîtresse), ambachtsslaaf, (verhuurde) straatventer, houtslaaf,
veldslaaf en naar huidskleur (zwart of gemengd). Hoe lichter ze waren, hoe beter ze werden
behandeld.
De abolitionistische beweging is ook geschikt voor deze methode. Het onderwerp stimuleert het
empathisch vermogen van de leerlingen. Omdat de Nederlandse afschaffingsbeweging maar een
paar jaar opereerde en niet spectaculair was, kan de leerkracht het beste informatie putten uit
de Engelse en de Amerikaanse bewegingen.
De leerkracht kan ook vertellen dat de bevolkingen van Suriname en de voormalige Nederlandse
Antillen er zo verschillend uitzien omdat de Europeanen, de Indianen en de Afrikanen allemaal
kinderen met elkaar gingen maken. Dit ging na de afschaffing van de slavernij door toen er
nieuwe bevolkingsgroepen naar Suriname werden gebracht werden door Nederland. Suriname en
haar bevolking zijn in de basis een constructie van Nederland.

6

Emotioneel beladen onderwerpen in de samenleving

De nazaten verschillen niet alleen van mening over bepaalde onderdelen van de slavernij
ge
schiedenis, maar ook over de maatschappelijke gevolgen van de slavernij. Zo schreef een
internationaal bekendstaande witte historicus in Trouw: ‘Naar mijn vaste overtuiging heeft het
slavernijverleden als verklaring of excuus voor maatschappelijke achterstand zijn langste tijd
gehad’.7 Sommige witte nazaten vinden zelfs dat de huidige achterstelling en achterstand van
de zwarte nazaten alleen hen valt te verwijten.8 Op hun beurt wijzen zwarte nazaten erop dat
de Verenigde Naties de slavernij als een misdaad tegen de menselijkheid hebben veroordeeld.
De zwarte nazaten zien hierin een argument om maatregelen tegen discriminatie te eisen en
ook excuses en herstelbetalingen. Ze willen ook af van bepaalde woorden die aan de slavernij
doen denken zoals het woord neger. Ze spreken liever van zwarten, Afro-Surinamers of AfroSurinaamse Nederlanders. Het woord slaaf is helemaal taboe. Volgens hen doet dit geen recht
aan de situatie. De Afrikaan is immers niet als slaaf geboren, maar in slavernij gebracht; tot slaaf
gemaakt. Daarom spreken zij in navolging van de Afro-Amerikanen en zwarte Engelsen liever
over slaafgemaakten (enslaved people). De witte Nederlanders geven op hun beurt de voorkeur
aan het woord blanke dan aan witte. Beide groepen gebruiken de slavernijgeschiedenis om hun
claims en verweer kracht bij te zetten.9 De strijd heeft de afgelopen jaren plaats gevonden in de
media, in tijdschriften en in debatten. Kennis hiervan kan de leerkrachten helpen beter aan te
sluiten bij de ervaringswereld van de witte en zwarte leerlingen die bewust of onbewust wel iets
van deze meningsverschillen van thuis meekrijgen.

7 P.C. Emmer, ‘Witte, Zwarte: Geschiedenis’ Trouw (21 juni 2003) 41; P.C. Emmer, ‘Slavernijdebat is aan herziening toe’, de Volkskrant,
(1 juli 2003) 6.
8 Patricia D. Gomes, ‘Slavernijgeschiedenis in de landelijke dagbladen’ in Tijdschrift voor Geschiedenis jrg. 124 (3) 2011.
Blz. 351-367 hierin: blz. 359-361, 366.
9 Patricia D. Gomes, ‘Slavernijgeschiedenis in de landelijke dagbladen’ in Tijdschrift voor Geschiedenis jrg. 124 (3) 2011.
Blz. 351-367 hierin: blz. 359-361, 360.
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Het belang van het herdenken van de afschaffing van de slavernij
1	Waarom willen mensen herdenken?
Waarom willen mensen herdenken? Over het algemeen willen mensen een persoon of
gebeurtenis herdenken vanwege een bepaalde noodzaak. Deze noodzaak heeft altijd te maken
met de bestaande maatschappelijke situatie. Het kan een behoefte aan affectieve of nationale
verbondenheid zijn, een verlangen om een getuigenis van iets af te leggen, om bepaalde waarden
en normen te propageren, om het zelfbeeld op te krikken, een boodschap of een waarschuwing
door te geven aan de volgende generatie en om de doden te eren.10

2	Wanneer willen mensen herdenken?
Niet iedere persoon of gebeurtenis die vroeger indruk heeft gemaakt is het waard herdacht
te worden. Deze persoon of gebeurtenis moet ook in onze tijd een bepaalde waarde hebben.
Wat we willen herdenken, moet ook tot de verbeelding spreken en een symbolische waarde
vertegenwoordigen. Deze waarde moet ook universeel zijn. Het moet gaan om een duidelijk
verhaal van goed en kwaad, waarmee iedereen zich kan identificeren. Als het om een nationale
herdenking gaat moet de hele bevolking de persoon of gebeurtenis het herdenken waard vinden.
Men moet de herdenking ook noodzakelijk vinden. Hier ligt het probleem met de herdenking van
de afschaffing van de slavernij. Niet iedereen ziet de waarde of de noodzaak er van in.

3

Is de afschaffing van de slavernij het herdenken waard?

De afschaffing van de slavernij heeft alle kenmerken om herdenkingswaardig te zijn. Het is een
duidelijk verhaal van goed en kwaad. Het gaat om het verslaan van het kwaad. En het kwaad
bestaat uit vrijheidsberoving, uitbuiting, wreedheid en ontmenselijking. De betekenis van deze
overwinning overstijgt de feitelijke gebeurtenis. Deze overwinning is een aansporing om ook
andere vormen van dergelijk gedrag te bestrijden. De afschaffing van de slavernij heeft dus ook
een symbolische waarde en een universele boodschap, waarin iedereen zich kan vinden. Er zijn
ook helden met wie men zich kan identificeren. Deze zijn te vinden onder de zwarte voorouders
die door eeuwenlang verzet en strijd de witte slavenhouders hebben laten inzien dat het systeem
niet deugde. Zoals de slaafgemaakte Tula en Carpata die in 1795 op Curaçao een opstand leidden.
Er zijn ook witte helden. Deze zijn de abolitionisten die zich onvermoeibaar en tegen de stroom
in, hebben ingezet om hun tijdgenoten op andere gedachten te brengen. In Engeland weliswaar
meer dan in Nederland. Maar ook hier waren er mensen die de voorkeur gaven aan moraliteit en
menselijkheid boven fout verkregen winsten. Zij hebben het aangezicht van de toenmalige wereld
veranderd.

4	Wat veranderde er door de afschaffing van de slavernij?
De afschaffing van de slavernij was - net als het verbod op de slavenhandel - een gebeurtenis
die zijn weerga niet kende in de geschiedenis. Het kwam op een moment dat het systeem voor
de meeste betrokkenen nog steeds enorme winsten opleverde. Het was ook verstrengeld met de
eigen economie van het moederland. Ook vormde het de structuur van de koloniën. Alle instituten
en organisaties waren daarop gebaseerd.
10 H.W. von der Dunk, In het huis van de herinnering. Een cultuurhistorische verkenning. Pp. 2, 151, 198, 199,381, 201, 224
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Verder waren alle menselijke relaties doordrongen van het superioriteitsdenken dat aan het
systeem ten grondslag lag. De afschaffing was dus geen sinecure. Het had niet alleen financiële
en economische gevolgen voor de directe en indirecte belanghebbenden en betrokkenen, maar
ook voor de ideeënwereld en de omgangsvormen. Mensen moesten hun ideeën, hun mentaliteit
en gedrag veranderen. Superioriteitsdenken was voortaan misplaatst en inferioriteitsgevoelens
moesten worden afgeleerd.
De afschaffing van de slavernij hield niet alleen het einde van een onrechtvaardig en wreed
tijdperk in. Het luidde ook het begin van een nieuwe tijd in, met nieuwe waarden en normen die
universeel geldig werden. Menselijkheid en rechtvaardigheid werden voortaan de leidraad. Dit is
het herdenken waard. Hier past wel de kanttekening bij dat de nieuwe tijd nog verre van ideaal is.
Veel kenmerken van de slavernij zijn als erfenis nog steeds aanwezig in de samenleving. Daarom
is de herdenking een noodzakelijk middel om ons bij de les te houden.

5	Waarom is er zo weinig nationaal draagvlak voor de herdenking van de
afschaffing van de slavernij?
Een van de oorzaken van het gebrek aan enthousiasme is dat de weergave van de
slavernijgeschiedenis polemisch en politiek beladen is geraakt en verstrengeld met de
maatschappelijke problemen van uitsluiting en achterstand.11 Wel of niet meedoen aan de
herdenking betekent dan min of meer stelling nemen.
Een ander oorzaak is dat het moeilijk is om te leven naar onze hoge universele waarden en normen.
We bedoelen het goed, maar we zijn slechts feilbare mensen. Ook vergt de dekolonisatie van de
geest meer tijd dan de formele afschaffing van de slavernij.12 Toen werd er met een pennenstreek
een einde gemaakt aan het systeem, maar niet aan ons denken en doen. We denken nog steeds
bewust of onbewust in termen van superioriteit en inferioriteit. Daarbij doen de witte nazaten
niet graag aan zelfreflectie of zelfonderzoek als het om het bestrijden van racisme gaat. Daarvoor
staat er voor hen teveel op het spel. Verder concentreren we ons meer op de slavernij en de
periode daarna en minder op het feit en de impact van de afschaffing.

6

Hoe kunnen we de afschaffing van de slavernij herdenkingswaardig maken?

In de eerste plaats kunnen we op de scholen meer aandacht schenken aan het verhaal van
de afschaffing. Dit kan de sociale binding vergroten en de behoefte aan de herdenking doen
toenemen. De mensen getuigen dan met elkaar voor een betere samenleving. Verder moeten
we de indruk vermijden dat de herdenking een middel is om de witte nazaten met hun neus op
de misdaden van hun voorouders te drukken. We moeten juist de overwinning van het goede
benadrukken. Deze overwinning was een gezamenlijke inspanning van zwarte voorouders die
eeuwenlang verzet hadden gepleegd en van witte voorouders die de moed hadden gehad het
goede te doen. Het is de overwinning van de menselijkheid. Voor het eerst werd er een beslissing
genomen die niet alleen het ‘’eigen volk’’ gold, maar de hele mensheid. Niet alleen op dat moment
in de tijd, maar voor altijd. Een beslissing die het aanzien van de wereld veranderde. Iedereen kan
zich hiermee identificeren en zich er aan optrekken. Ook de nieuwkomers. Door mee te doen aan
de herdenking zeggen wij: dit nooit meer. Als de kinderen van jongs af aan het verhaal van de
slavernij en de afschaffing leren, zullen ze geen moeite hebben mee te doen aan de herdenking.
Met deze lesbrief wil de stichting daartoe een aanzet geven.
11 Patricia D. Gomes, ‘Slavernijgeschiedenis in de landelijke dagbladen’ in Tijdschrift voor Geschiedenis jrg. 124 (3) 2011.
Blz. 351-367.
12 Sandew Hira, Decolonizing the mind. Een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme, Den Haag, 2009,
Uitgeverij Amrit.
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Tips en suggesties voor de leerkracht:
Zie voor een regelmatige update de website
van de stichting:
www.herdenkingslavernijverleden2013.nl

Onderwijs in samenwerking met P.D. Gomes.
Informatie: www.beukeronderwijs.nl
en t.durenkamp@askoscholen.nl

NiNsee maakt momenteel dé website met
onmisbare basiskennis over het Nederlandse
slavernijverleden en erfenis. Het wordt
een algemeen toegankelijke website met
specifieke aandacht voor scholieren en
studenten. Interactieve elementen versterken
de educatieve doeleinden van deze website.
Een groot team wetenschappers werkt hieraan
mee. De lancering is in juni 2013.

info@hansvanrhoon.com
Een herinneringsproject over de slavenhandel
via de slavenroute vanaf Zeeland, naar Afrika
in het gebied dat Angola heette en van daaruit
naar Nova Hollanda in het huidige Brazilië.
Dit project bestaat uit een expositie over de
tasbare herinneringen van deze eerste reizen
tussen 1630 en 1657 en een publicatie met
interviews en portretten van nabestaanden in
deze gebieden. Voor iedereen.

Tropenmuseum: Zwart&Wit. Doet kleur er nog
toe? Wat betekent huidskleur voor scholieren?
Deze en andere vragen over hoe zwart en
wit samenleven sinds de afschaffing van de
slavernij, onderzoeken ze in de tentoonstelling
Zwart&Wit in het Tropenmuseum. Er is een
programma voor PO en VO van 11 oktober
2013 tot juli 2014.
Informatie: reserveren@tropenmuseum.nl
of (020) 568 8300
Internet: websites en webpagina’s over de
geschiedenis van de slavernij
www.entoen.nu/slavernij
www.schooltv.nl/slavernij
www.slavernij.eloweb.nl
www.ntr.nl/deslavernijjunior
www.cultuursporen.nl
http://goo.gl/maps/ksbG (kaart met
adressen van voormalige slaveneigenaren
in Amsterdam)
http://hees1.humanities.uva.nl/
http://www.antondekom.humanities.uva.nl/
(Anton de Kom heeft in de vorige eeuw een
belangrijke bijdrage geleverd aan het levend
houden van de geschiedenis van de slavernij.)
Mogelijke onderwijsprojecten over de
geschiedenis van de slavernij:
Lesmodule Slavernijgeschiedenis.
Een lessenserie die je raakt. Een uitgave
ontwikkeld in het kader van het project
Onderwijstijdverlenging Nieuw-West.
Het pakket is ontwikkeld door V.O.F. Beuker
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Kinderboek ter gelegenheid van 150 jaar
Afschaffing Slavernij
EEN, TWEE, DRIE, VIER: HOOFDDOEK VAN
PLEZIER
Op 1 juli wordt de Angisa die uitdrukt dat het
feest is weer opgezet. Met het prentenboek
‘Een twee drie vier: hoofddoek van plezier’
maken jonge kinderen kennis met de
Angisa, een cultureel erfgoed dat vandaag
de dag nog steeds wordt gebruikt. Het is een
luchtig boek dat niet de slavernij als thema
heeft. Oma’s hoofddoek is de brug naar het
slavernijverleden.
(Bij dit prentenboek is een lesbrief ontwikkeld
voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs
met achtergrondinformatie en opdrachten).
Auteur: Jeanine Cronie, met illustraties van
Totie Cronie. Uitgever: Maopé Books (Liza
Milton). Doelgroep: om voor te lezen: vanaf 3
jaar, om zelf te lezen: vanaf 6 jaar. Uitgeverij
Maope; www.maope.nl, info@maope.nl
info@holy.nl Animatie clips over de slavernij
om jongeren aan te zetten tot creatief en
oplossingsgericht na te denken over de transAtlantische slavernij en hedendaagse vormen
van slavernij. Voor de onderbouw van het
Voortgezet Onderwijs (12-16 jaar).

s.klein@eshcc.eur.nl, sreklein@online.nl,
www.heritageeducation.nl
Interactieve Educatieve website over materieel
en immaterieel slavernij erfgoed in Europa/
Nederland, West Afrika en het Caraïbische
gebied. Leerlingen worden met het aanbod
gestimuleerd om actief na te denken, te
vergelijken en standpunten in te nemen
over de verhalen over de trans-Atlantische
slavernij en de manier waarop deze doorwerkt
of zichtbaar is in het heden. Voor leerlingen uit
de onderbouw van het MBO, De HAVO en het
VWO in Nederland (14/15 jaar).
www.slavernijeducatie.nl
MiraKa Educatie, Maria Karg
www.doremixmax.org en
st.cinemusica@gmail.cm
Via het lespakket ontdekken leerlingen
de geschiedenis van de slavernij en wat
Braziliaanse carnavalsmuziek en -dans
daarmee te maken hebben. Zij volgen het
filmspoor op de website www.doremixmax.
org. Leerlingen volgen de trans-Atlantische
slavenhandel – de handel in tot slaaf gemaakt
afrikanen uit Afrika naar Amerika – en
ontdekken de muziek en dans die mee op reis
is gegaan.
inekemok@cultuursporen.nl
Educatief stripboek over de slavernij, voor
leerlingen in het PO en VO.
Boeken algemeen:
Paul
Edwards,
Equiano’s
reizen.
De
autobiografie van een negerslaaf. Fibula-Van
Dishoeck, Haarlem 1977
Ewalt Vanvught, Zwartboek van Nederland
overzee. Wat iedere Nederlander moet weten,
Soesterberg, 2002
Cynthia McLeod, Slavernij en de memorie,
Carl de Haseth, Slaaf en Meester, Schoorl,
2002
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Boeken voor de 7e en 8e groep van het PO
Thea Beckman, Het wonder van Frieswijck,
Lemniscaat 2004 (10+)
Aspha Bijnaar, Ineke Mok en Dineke Stam,
Jacquelina, Slavin van plantage Driesveld,
KIT Publishers/NiNsee 2010, strip
Aspha Bijnaar (red), Kind aan de ketting.
Opgroeien in slavernij toen en nu.
Kit Publishers 2010 (12+)
Christine Hatt, Slavernij van Afrika naar
Amerika Corona, 1998 (10+) Informatief
Janet Riehecky, De afschaffing van de slavernij
1863. De emancipatieproclamatie, Corona
2003
Bert Wiersema, Ontvoerd, De Vuurbaak (10+)
Boeken voor de eerste twee klassen VO
Henk Barnard, De vondst, Leoplod, 1994 (13+)
Thea Beckman, Vrijgevochten, Lemniscaat,
1998 (12+)
Lydia Rood, Dans om het zwarte goud
(Anansi’s web) Leopold 2006 (13+)
Rob Ruggenberg, Slavenhaler. Querido 2007
(PO) lesbrief verkrijgbaar
Cynthia McLeod, Hoe duur was de suiker.
Conserve, 1995
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