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Voorwoord  
 
Voor u ligt de masterscriptie ‘De meerstemmigheid van ons gedeelde verleden’, waarmee ik 

na ruim acht jaar een periode van student-zijn afsluit. Na mijn vierjarige opleiding 

Pedagogiek heb ik getwijfeld of ik daar voor de master Humanistiek nog eens vier jaar aan 

wilde vastplakken. Gelukkig heb ik niet lang getwijfeld en zijn deze vier jaar uiteindelijk 

voorbijgevlogen. Ik ben dankbaar voor deze jaren aan de Universiteit voor Humanistiek, waar 

ik mijzelf zowel op academisch vlak als op persoonlijk vlak verder heb kunnen ontwikkelen. 

Ik kijk ernaar uit al deze ervaringen en leermomenten mee te nemen in het werkveld.  

 

De keuze voor een onderwerp omtrent de betekenis en doorwerking van het slavernijverleden 

op huidige generaties komt voort uit mijn eigen gemixte etnische achtergrond. Hierdoor heb 

ik mij altijd geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken rondom inclusie en diversiteit. 

Door het schrijven van deze scriptie heb ik veel mogen leren over de persoonlijke relevantie 

van het slavernijverleden op nazaten van tot slaaf gemaakten nu. Vanuit de lens van 

meerstemmigheid hoop ik daarmee een waardevolle bijdrage te hebben kunnen leveren aan 

het slavernijdebat.  

 

De waardevolle gesprekken die ik tijdens het scriptieproces heb mogen voeren, waren 

ontzettend relevant voor het onderzoek en hebben mij daarnaast ook doen reflecteren op 

mijzelf als gemixt persoon opgegroeid in een overwegend witte omgeving. Ik zou iedereen 

die ervoor open heeft gestaan een bijdrage te leveren aan dit onderzoek door middel van het 

delen van hun familieverhaal als eerste willen bedanken. Zonder hen was het onmogelijk 

geweest dit onderzoek uit te voeren. Ook bedank ik de experts en de deelnemers van de 

dialogen voor het delen van hun perspectieven. Mijn scriptiebegeleidster Nicole Immler zou 

ik willen bedanken voor de kritische en opbouwende feedback, waardoor ik tijdens het 

schrijfproces werd uitgedaagd mijn academische onderzoekvaardigheden ten volste in te 

zetten. Tot slot bedank ik mijn vriend Sander; dankjewel voor het meedenken met en het 

aanhoren van al mijn ideeën, ook als ik het even niet meer zag zitten in het schrijfproces.   

 

Veel leesplezier,  

Naomi Lachman  

 

Rotterdam, 11 oktober 2021  
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Samenvatting  

 
Met de komst van het nationale slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark in 2002 

lijkt het slavernijverleden in Nederland een hernieuwde aanwezigheid te hebben gekregen. 

Ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat er steeds meer kennis en 

bewustzijn is van het koloniaal-en slavernijverleden vanuit een breed perspectief. Als er 

wordt gesproken over de koloniale slavernijgeschiedenis echter lijkt het vaak te gaan over 

twee groepen die tegenover elkaar worden geplaatst; ‘zwart’ tegenover ‘wit’ of slachtoffer 

tegenover dader, terwijl de werkelijkheid vele malen complexer is. Dit onderzoek heeft tot 

doel gehad een bijdrage te leveren aan de meerstemmigheid in het slavernijdebat door met 

behulp van the dialogical self theory van Hermans & Hermans-Konopka (2010) de 

meerstemmige narratieven binnen familieverhalen van nazaten van tot slaaf gemaakten te 

onderzoeken. Ook is er gekeken hoe deze meerstemmige familieverhalen zich verhouden tot 

het publieke debat in Rotterdam over erkenning en excuses. 

Om dit onderzoek uit te voeren zijn er vijf families met een Surinaamse of Antilliaanse 

achtergrond, waarvan de voorouders tot slaaf gemaakt zijn geweest, geïnterviewd.  

Met behulp van de analysemethode van Aveling, Gillespie & Cornish (2015) is de 

meerstemmigheid binnen deze families geanalyseerd. Hiernaast zijn er twee experts 

geïnterviewd die zich binnen de gemeente Rotterdam actief bezighouden met het 

slavernijdebat en zijn er twee dialogen bijgewoond met Rotterdammers over de vraagstukken 

herdenken en excuses. Deze data zijn behulpzaam geweest bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de meerstemmige narratieven van nazaten van tot slaaf 

gemaakten omtrent de betekenis en doorwerking van het slavernijverleden in de privésfeer en 

hoe verhouden deze zich tot het publieke debat over erkenning en excuses?’  

De resultaten van de familieverhalen laten zien hoe sommigen families zich altijd sterk 

verbonden hebben gevoeld met hun roots, maar anderen ook veel minder, omdat zij van huis 

uit hebben meegekregen te zwijgen over de familiegeschiedenis en hebben geleerd zich aan te 

passen aan de witte westerse norm. Tegelijkertijd is er ook een verschuiving te zien doordat 

deze laatste groep zich op een later moment in het leven, soms als gevolg van 

maatschappelijke ontwikkelingen, alsnog is gaan verdiepen in de eigen roots. De narratieven 

laten ook zien dat de koloniale gedachtegang ontstaan ten tijde van de slavernij nog steeds 

doorwerkt, bijvoorbeeld in de vorm van racisme, ook binnen de families zelf. De 

familieverhalen laten daarmee zien dat erkenning en heling ook binnen families en de 

gemeenschappen zelf gevonden zouden kunnen worden.  
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De resultaten met betrekking tot het publieke debat laten zien dat het slavernijdebat vaak nog 

wordt benaderd vanuit de dichotomie van ‘wit’ tegenover ‘zwart’. Ondanks dat er wel steeds 

meer verschuiving gaande is naar meer bewustwording, lijkt er over het algemeen nog veel 

onwetendheid te zijn onder de Rotterdamse burgers met betrekking tot het slavernijverleden 

en kunnen nazaten van tot slaaf gemaakten bestempeld worden als ‘lastig’ of ‘moeilijk’. Met 

betrekking tot het excusesvraagstuk speelt de vraag wie in het heden nog precies 

verantwoordelijk kan worden gehouden voor dit verleden. Sommigen zien excuses als een 

eerste stap op andere problematiek zoals racisme te kunnen bestrijden. Het excusesvraagstuk 

lijkt in de familieverhalen een minder grote rol te spelen en als hier al persoonlijke betekenis 

in wordt gezien, ligt de nadruk vooral op erkenning.  

Concluderend kan er gesteld worden dat de verschillende datasets laten zien dat er met 

betrekking tot het onderwerp slavernij in de privésfeer andere narratieven naar voren komen 

dan in de publieke ruimte. De familieverhalen laten zien dat de mensen met zowel ‘witte’ 

roots als ‘zwarte’ roots als brug kunnen fungeren tussen deze twee gemeenschappen. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek kunnen bestaan uit een grootschaliger vergelijkbaar 

onderzoek, waarbij ook de perspectieven van mannen, lager opgeleiden en de Indische en 

Antilliaanse gemeenschap meer wordt meegenomen.  
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Hoofdstuk 1 - Inleiding en probleemstelling  
 

De periode vanaf de 17e eeuw wordt vaak beschreven als dé bloeiperiode van Nederland en 

staat daarom wel bekend als de Gouden Eeuw. Lange tijd is er zowel in de publieke ruimte als 

in het wetenschappelijk debat echter weinig aandacht geweest voor de 

medeverantwoordelijkheid van Nederland in deze periode bij de slavenhandel en slavernij, 

waarbij de tot slaaf gemaakten onder extreem ongelijke en gewelddadige omstandigheden 

gedwongen arbeid dienden te verricht, die uiteindelijk deze bloei in Nederland mogelijk 

maakte. Als er al gesproken werd over deze kant van de geschiedenis dan lag de focus 

voornamelijk op Suriname en de Antillen. Het slavernijverleden van Nederland in 

Nederlands-Indië, huidig Indonesië, is pas recent in beeld gekomen (Boos, 2011; Van 

Rossum, 2015; Baay, 2015; Brandon, Jones, Jouwe & Van Rossum, 2020).  

Sinds een aantal jaar lijkt het slavernijverleden in Nederland een hernieuwde aanwezigheid te 

hebben gekregen. In 2002 bijvoorbeeld werd voor het eerst een kennisinstituut 

slavernijverleden opgericht, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis 

(NiNsee). In datzelfde jaar werd het eerste nationale monument in het Amsterdamse 

Oosterpark opgericht waar elk jaar een Nationale Herdenking plaatsvindt. In 2013 werd in 

Nederland uitgebreid herdacht dat de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden was. Deze 

herdenking, maar ook onder andere de Black Lives Matter-beweging, de Zwarte Pieten- 

discussie en de herstelclaims van de Caribische CARICOM landen intensiveerde de discussie 

over het slavernijverleden in Nederland nog meer (Balkenhol, 2016; Brandon, Jones, Jouwe 

& Van Rossum, 2020; Immler, 2021). In 2016 werd een archief voor en van de zwarte 

gemeenschap opgericht, The Black Archives 1, als een reactie op een gebrek aan kennis en 

bewustzijn over het Nederlandse slavernijverleden (Esajas, 2018). Ondanks dit soort 

ontwikkelingen echter is er nog steeds weinig kennis en bewustzijn over het slavernijverleden 

vanuit een breed perspectief.  

 

Miguel Heilbron (2019) spreekt ook wel over een te eenzijdige, witte kijk op het Nederlandse 

slavernijverleden. Heilbron werkt als sociaal innovator, schrijver en spreker en werkt samen 

met het NiNSee. Zijn vader Waldo Heilbron, sociaal wetenschapper afkomstig uit Suriname, 

heeft een grote boekencollectie nagelaten. Deze vormt de basis voor zijn initiatief voor het 

oprichten van The Black Archives; volgens Heilbron noodzakelijk om de kijk op het verleden 

 
1 https://www.theblackarchives.nl  
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te verruimen: ‘Al decennialang strijden met name zwarte mensen, in Nederland en elders, 

tegen dominante ‘witte’, koloniale perspectieven en voor de erkenning van perspectieven van 

zwarte mensen. […] Toch is de erfenis van koloniale beelden en structuren nog steeds zeer 

aanwezig en is de dominantie van het witte perspectief nog steeds groot’ (Heilbron, 2019, p. 

276). Voor lange tijd is het de norm geweest om ‘trots’ en ‘positief’ terug te kijken op 

Nederland als kolonisator. In plaats hiervan pleit Heilbron voor een meer meerstemmig 

perspectief op het slavernijverleden; meer aandacht voor ‘zwarte’ perspectieven zou volgens 

Heilbron kunnen leiden tot een meer gebalanceerd geschiedbeeld.  

Medeoprichter van The Black Archives, Nederlands-Surinaams antropoloog en 

bedrijfskundige Mitchell Esajas, vindt ook dat de verhalen van zwarte weerstand gehoord 

moeten worden. Hij spreekt in dit verband ook wel over ‘decolonizing the mind’ en hij stelt 

dat we af moeten van de Eurocentrische canon, waarbij kolonialisme wordt gezien als een 

normale vorm van sociale relaties tussen mensen in plaats van een systeem van 

onderdrukking en uitbuiting. (Esajas, 2018, p. 14-15).  

Binnen het wetenschappelijke debat is de vraag naar een breder perspectief op het koloniale – 

en slavernijverleden ook steeds meer aanwezig; historicus Alex van Stipriaan pleitte 

bijvoorbeeld al eerder voor een meerstemmige geschiedenis, waarbij zowel de stemmen van 

zowel zwart als wit bij elkaar worden gebracht om zo verschillende perspectieven op de 

koloniale geschiedenis te openen (Van Stipriaan, 2007; 2020).  

 

De afgelopen jaren is er in Nederland wel een verschuiving te zien en wordt er meer 

onderzoek gepubliceerd waarbij aandacht is voor zowel zwarte als andere perspectieven.  

Zo laat recenter onderzoek bijvoorbeeld het perspectief zien van enkele tot slaaf gemaakten 

die wisten te vluchten (Fatah-Black, 2018). Een ander voorbeeld is het boek ‘Op zoek naar de 

stilte. Sporen van het slavernijverleden van Nederland (Van Stipriaan, Smeulders, Heilbron & 

Bijnaar, 2007), dat ook aandacht besteedt aan cultureel erfgoed vanuit het perspectief van 

nazaten van tot slaaf gemaakten. Toch mag de verschuiving naar een meer meerstemmig 

perspectief volgens auteurs zoals Heilbron (2019) meer zichtbaar worden voor een breder 

publiek en zouden organisaties en overheden zich meer open moeten stellen om op een 

gelijkwaardig niveau met mensen van kleur samen te werken om de representatie van zwarte 

perspectieven te versterken.  
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Complexiteit van meerstemmigheid 
Wat we vaak terugzien als we het hebben over meer meerstemmigheid in het slavernijdebat is 

dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen zwarte en witte perspectieven of het onderscheid 

van slachtoffers tegenover daders. De werkelijkheid echter ligt veel complexer dan dat. Zo 

kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand zowel nazaat is van slavenhouders als van tot slaaf 

gemaakten. Maar ook zien we dat door geïnternaliseerde schaamte over het koloniaal 

verleden er in sommige postkoloniale families sprake is van een zwijgcultuur over dit 

verleden. En dit terwijl juist dit familieperspectief volgens historica Nicole Immler (2021) die 

meerstemmigheid van het slavernijverleden goed zou kunnen laten zien.  

Met deze masterscriptie zou ik dan ook een bijdrage willen leveren om het debat in Nederland 

over het slavernijverleden meerstemmiger te maken door onderzoek te doen naar de 

meerstemmigheid binnen families van nazaten van tot slaaf gemaakten. Ik zou dit willen doen 

door mij door middel van intergenerationeel onderzoek te richten op familieverhalen van 

nazaten van tot slaaf gemaakten. Met een onderzoek naar de persoonlijke perspectieven in 

deze familieverhalen kan ik laten zien dat deze verhalen veel complexer zijn dan enkel de 

dichotomie van zwart tegenover wit, wat tot nu toe het debat in de publieke ruimte heeft 

kunnen polariseren. Ook zijn familieverhalen een goede manier om te kunnen laten zien hoe 

het verleden op verschillende manieren ook meer gezien kan worden als een gezamenlijke 

geschiedenis en dat verleden, heden en toekomst niet op zichzelf staan maar veel meer aan 

elkaar gekoppeld zijn (Immler, 2021).  

Deze masterscriptie onderzoekt de stelling van Immler (2021) dat familieverhalen gezien 

zouden kunnen worden als een sleutel om met elkaar in gesprek te komen en zo een brug te 

slaan tussen de privésfeer en de publieke ruimte. Door een meerstemmig perspectief met 

behulp van familieverhalen kan er namelijk hopelijk een fluïde beeld ontstaan in het debat 

waar minder sprake zal zijn van ‘zwart’ tegenover ‘wit’ en kan het koloniaal- en 

slavernijverleden mogelijk meer worden ervaren als iets gezamenlijks in plaats van iets van 

een minderheid, waardoor er mogelijk gekomen zou kunnen worden tot meer 

intergenerationele verantwoordelijkheid. Het begrip intergenerationele verantwoordelijkheid 

werd geïntroduceerd door politiek filosoof Janna Thompson (2009) en wordt door Immler 

(2021) toegepast op het Nederlandse slavernijdebat. Intergenerationele verantwoordelijkheid 

is te definiëren als ‘de relaties tussen generaties, hun rechten en verantwoordelijkheden, en 

de manier waarop de voordelen en lasten moeten worden verdeeld’ (p. 2). Het zou dan ook 

wel gezien kunnen worden als een vorm van burgerschap, waarbij eenieder de 
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verantwoordelijkheid neemt voor de impact die men had of heeft op de levenskansen van 

anderen.  

 

Relevantie voor het maatschappelijke debat rondom excuses  
Onderzoek van meerstemmigheid in familieverhalen is relevant, omdat deze verhalen uit de 

privésfeer kunnen helpen inzichtelijk te maken of het slavernijdebat in de publieke ruimte – 

recentelijk toegespitst op het debat over de vraag of er excuses zou moeten komen – aansluit 

bij wat nazaten van tot slaaf gemaakten belangrijk vinden.  

De discussie over de vraag wel of geen excuses aan te bieden voor het slavernijverleden van 

Nederland speelt inmiddels al zeker zo’n twintig jaar.2 De aansprakelijkheid voor mogelijke 

reparation claims maakt dit onderwerp extra gevoelig.  

De afgelopen twintig jaar hebben er wel verschillende zowel informele als formele 

spijtbetuigingen plaatsgevonden. In 2013 bijvoorbeeld zei minister Lodewijk Asscher, 

toenmalig vicepremier en minister van Sociale Zaken, tijdens de herdenking van de 

afschaffing van de slavernij bij het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark: ‘Ik 

kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke 

waardigheid’.3  

Tot op heden zijn er vanuit de overheid nog geen officiële excuses aangeboden voor het 

slavernijverleden, ondanks dat hier wel vraag naar is. Tijdens het Kamerdebat over 

institutioneel racisme op 1 juli 2020 gaf demissionair minister-president Rutte aan dat 

eventuele excuses zouden kunnen leiden tot polarisatie: ‘Kun je mensen die vandaag leven, 

verantwoordelijk houden voor het verre verleden? Daarom is het onze opvatting dat excuses 

het risico dragen dat ze onze samenleving polariseren in plaats van een aanleiding vormen 

voor dialoog en verbinding’.4  

Wel is er in de zomer van 2020 op ministerieel niveau een zogenaamd ‘adviescollege 

dialooggroep slavernijverleden’ van start gegaan met als doel verbinding en een bredere 

erkenning van het gedeelde slavernijverleden.5 Op 1 juli 2021 zijn de bevindingen hiervan 

gepubliceerd en adviseert het adviescollege de Nederlandse regering om excuses te maken 

voor het slavernijverleden, maar ook om bij wet vast te leggen dit historisch onrecht en de 

gevolgen ervan zoveel mogelijk te herstellen. In het rapport is bijvoorbeeld te lezen: 

 
2https://eenvandaag.avrotros.nl/item/excuses-voor-slavernijverleden-al-twintig-jaar-onderwerp-van-discussie/   
3 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/2531591/kabinet-over-slavernij-geen-excuses-wel-diepe-spijt 
4 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/69d3bf58-47fd-4805-845f-a3a8635f9cbb  
5 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/01/start-dialooggroep-slavernijverleden  
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‘Implementeer een structureel intersectioneel programma ter bestrijding van discriminatie en 

racisme waaronder institutioneel racisme en etnisch profileren’ (p. 44).6 

  

Vooral op gemeentelijk niveau zijn er ontwikkelingen gaande omtrent het excusesdebat. 

In zowel Amsterdam (Brandon, Jones, Jouwe & Van Rossum, 2020), Rotterdam (Oostindie, 

2020; Van Stipriaan, 2020; Guadeloupe, Van de Laar & Van der Linden, 2020;) als in Utrecht 

(Jouwe, Kuipers & Raben, 2021) zijn afzonderlijk van elkaar studies verricht naar de 

betrokkenheid van deze steden bij de slavernij. Den Haag zal het slavernijverleden van de 

stad naar alle waarschijnlijkheid ook op korte termijn gaan onderzoeken.7 De resultaten van 

deze onderzoeken bieden een basis voor de besluitvorming binnen deze stadsbesturen over 

mogelijke excuses voor de rol van haar voorgangers in de slavenhandel en slavernij. Zeer 

recentelijk heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema namens het stadsbestuur als 

eerste excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad tijdens de nationale 

herdenking bij het slavernijmonument in het Oosterpark op 1 juli 2021.8  In navolging van het 

stadsbestuur van Amsterdam overwegen de andere grote steden ook om wél formele excuses 

aan te bieden.  

 

De Rotterdamse casus  
Het slavernijdebat in Rotterdam zal voor deze scriptie als focus dienen van het publieke debat 

over slavernij en excuses om vervolgens te kunnen bekijken hoe dit zich verhoudt tot de 

meerstemmige narratieven in de privésfeer van nazaten van tot slaaf gemaakten.  

 

Het slavernijverleden lijkt een bijzondere rol te spelen in de stad Rotterdam; ruim één op de 

acht Rotterdammers zou tot slaaf gemaakte voorouders in de familie hebben (Van Stipriaan, 

2020). Om de afschaffing van deze slavernijgeschiedenis te kunnen herdenken zette oud-

gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Rotterdam en beschermvrouw Keti Koti 

Peggy Wijntuin zich vanaf 2009 in voor de realisatie van een monument.9 In 2013 werd het 

monument ‘Clave’ geplaatst aan de Lloydkade in Rotterdam; een symbolische plek, omdat op 

deze plek de driehoekshandel voor de Rotterdamse schepen begon. Waar het 

 
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/01/adviescollege-dialoogroep-slavernijverleden-
presenteert-eindrapport-ketenen-van-het-verleden  
7 https://nos.nl/artikel/2386991-den-haag-wil-onderzoek-naar-eigen-slavernijverleden  
8 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/lees-hier-de-toespraak-waarin-halsema-excuses-aanbiedt-voor-
het-slavernijverleden-van-amsterdam~b50993d7/  
9 https://ketikotirotterdam.nl/slavernijmonument/ 
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maatschappelijke debat over slavernij zich voornamelijk had gericht op trauma, schade en 

slachtofferschap legt het beeld de nadruk op kracht, verzet en vrijheid.10  

In 2017 nam de Rotterdamse gemeenteraad de motie-Wijntuin aan van het oud-

gemeenteraadslid waarin werd opgeroepen het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam 

grondig te onderzoeken vanuit het idee dat de erfenissen van het slavernijverleden nog diep 

zijn verankerd in onze samenleving.11 Dit heeft een driedelige publicatie opgeleverd dat in 

oktober 2020 is uitgebracht en laat zien dat Rotterdam diep bij de slavernij betrokken was 

(Brandon, Jones, Jouwe & Van Rossum, 2020; Oostindie, 2020; Van Stipriaan, 2020).  

Naar aanleiding van deze uitkomsten beraad het college van burgemeester en wethouders van 

Rotterdam zich op mogelijke formele excuses. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vraagt zich 

hierbij bijvoorbeeld onder meer af namens wie de excuses zullen moeten gelden en wat de 

eventuele gevolgen hiervan zullen zijn. Begin van dit jaar leek het erop dat de politieke 

meerderheid in Rotterdam excuses wel zag zitten als een manier om herstel en verzoening te 

bereiken.12 Sommigen partijen staan hier anders in, zoals de jongerenorganisatie van de VVD, 

de JOVD. Excuses zouden volgens hen niet nodig zijn, omdat excuses impliciet al terug te 

zien zouden zijn in het beleid van de gemeente, waarin gestreefd wordt naar een inclusieve, 

gelijkwaardige stad, waar elke burger gelijke kansen heeft. Tevens zouden excuses volgens 

hen kunnen leiden tot meer polarisatie, terwijl juist die polarisatie zou moeten worden 

voorkomen; een argument dat ook vaak wordt gebruikt door demissionair minister-president 

Rutte (VVD).13 Het is een gevoelig onderwerp, want wanneer Rotterdam formeel excuses aan 

zou bieden, zouden zij wellicht ook aansprakelijk gesteld kunnen worden in de vorm van 

reparation claims, ook wel herstelbetalingen.14  

Wel is er in Rotterdam al een aantal jaar een jaarlijkse herdenking bij het Rotterdamse 

slavernijmonument, ook wel ‘Keti Koti’ genoemd. Keti Koti betekent letterlijk ‘ketenen 

gebroken’ en symboliseert de afschaffing van de slavernij. Keti Koti Rotterdam is een 

initiatief van de stichting ‘Gedeeld verleden Gezamenlijke toekomst’.15 Als stichting willen zij 

onder andere door middel van geschiedeniscursussen kennis en bewustzijn vergroten over de 

gedeelde geschiedenis die inwoners van Rotterdam met elkaar delen met als doel wederzijds 

 
10 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/05/monument-tegen-de-onwetendheid-a2139262?t=1625925536 
11 https://www.materialculture.nl/en/events/het-koloniale-en-slavernijverleden-van-rotterdam  
12 https://www.ad.nl/rotterdam/politieke-meerderheid-in-rotterdam-ziet-excuses-voor-slavernijverleden-zitten-
besluit-valt-in-het-najaar~aac530de/  
13 https://www.pzc.nl/rotterdam/harde-uitspraken-over-het-slavernijverleden-zijn-in-rotterdam-niet-de-
oplossing~af8f676e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
14 https://nos.nl/artikel/2364305-rotterdam-overweegt-aanbieden-excuses-voor-slavernijverleden 
15 https://gvgtrotterdam.nl  



 12 

begrip en respect te vergroten en de multi-etnische samenleving in het heden en de toekomst 

te versterken.16 In samenwerking met stichting LOKAAL17 heeft GVGT afgelopen zomer 

verschillende dialogen georganiseerd om te onderzoeken hoe het vraagstuk over excuses en 

herdenken in Rotterdam onder burgers en maatschappelijke organisaties speelt. Het rapport 

hiervan wordt overhandigd aan de gemeente en de verwachting is dat Rotterdam rond oktober 

2021 meer uitspraken zal gaan doen over wel of geen excuses. Dit rapport is nadrukkelijk 

geen advies, maar geeft inzichten die behulpzaam kunnen zijn bij de uiteindelijke beslissing 

van de gemeente omtrent het excusesvraagstuk.  

 

 

Het gesprek over het slavernijverleden en specifiek de vraag rondom slavernijexcuses lijkt 

dus steeds meer ruimte te krijgen in de publieke ruimte. Maar hoe wordt het gesprek over de 

koloniale geschiedenis en het slavernijverleden gevoerd in de privésfeer? En hoe verhouden 

de verhalen uit de privésfeer zich tot het debat in de publieke ruimte en de besluiten die 

uiteindelijk worden genomen als het gaat over excuses en mogelijke reparation claims? 

Sluiten deze wel op elkaar aan? En leveren excuses en erkenning door de overheid überhaupt 

iets op? Om meer zicht te krijgen op deze vragen zal ik vanuit een intergenerationeel 

perspectief verschillende families interviewen die nazaten zijn van tot slaaf gemaakten. Met 

deze data zal ik vervolgens bestuderen hoe deze gesprekken in de privésfeer aansluiten op de 

gesprekken in de publieke ruimte en wat de overlap of de spanningen ons vertellen over ‘hoe 

meerstemmig’ het debat al is; welk stem wij horen en welke niet; en wat betekent dit in 

consequentie voor het debat over erkenning en excuses; een debat dat de dichotomie van 

dader tegenover slachtoffer het meest in de hand lijkt te werken?  

 

 

  

 
16 https://gvgtrotterdam.nl/doel/  
17 https://lokaal.org  
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Onderzoeksdoel en vraagstelling  
Met deze masterscriptie heb ik tot doel het debat in Nederland over het slavernijverleden 

meerstemmiger te maken door onderzoek te doen naar de meerstemmigheid binnen families 

van nazaten van tot slaaf gemaakte en te laten zien dat het slavernijdebat meer fluïde kan zijn 

dan enkel de stemmen van zwart tegenover wit.  

 

Centrale vraagstelling: ‘Wat zijn de meerstemmige narratieven van nazaten van tot slaaf 

gemaakten omtrent de betekenis en doorwerking van het slavernijverleden in de privésfeer en 

hoe verhouden deze zich tot het publieke debat in Rotterdam over erkenning en excuses?’ 

Deze vraag wordt beantwoord met behulp van de volgende deelvragen: 

• Welke meerstemmige narratieven komen binnen familieverhalen van nazaten van tot 

slaaf gemaakten aan bod?  

• Welke narratieven over het slavernijverleden, erkenning en excuses komen in het 

publieke debat in Rotterdam aan bod?  

• Hoe verhouden deze familieverhalen zich tot het publieke debat in Rotterdam over 

erkenning en excuses? 

 

Conceptuele definities  

Meerstemmig narratief  

Hermans (2004) omschrijft meerstemmigheid als ‘een dynamische veelheid van posities in 

een door de persoon doorleefde ruimte’ (Hermans, 2007, p. 31). De mens wordt hierbij gezien 

als een wezen dat vanuit meerdere posities een verhaal kan vertellen of vanuit meerdere rollen 

kan handelen in een situatie. De narratieve benadering neemt de mens als verhalenverteller als 

uitgangspunt.  

 

Publieke debat slavernijexcuses 

Het gesprek over de relevantie van het slavernijverleden en slavernijexcuses voor deze tijd dat 

in de publieke ruimte, voor deze scriptie in specifiek Rotterdam, wordt gevoerd op 

verschillende niveaus en door verschillende mensen; onder andere in de media, 

maatschappelijke organisaties, gemeentelijke niveau en individuele burgers.  
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Hoofdstuk 2 – een breder perspectief op het slavernijverleden: ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren  
 

Dit hoofdstuk zal beschrijven hoe de vraag naar een breder perspectief op het 

slavernijverleden de afgelopen jaren al aan bod is gekomen en op welke manier onderzoek 

naar dit bredere perspectief tot nu toe is ingestoken. Ook zal worden ingezoomd op wat 

wetenschappelijk onderzoek tot nu toe geschreven heeft over de betekenis en doorwerking 

van het Nederlandse slavernijverleden op huidige generaties nazaten van tot slaaf gemaakten. 

Deze beschrijving zal de relevantie voor een onderzoek vanuit meerstemmig perspectief met 

behulp van the dialogical self theory (hoofdstuk 3) inzichtelijk maken. Het hoofdstuk zal 

beginnen met een korte uiteenzetting van de Nederlandse slavernijgeschiedenis, omdat hier in 

deze scriptie regelmatig naar verwezen wordt, maar kan uiteraard geen recht doen aan een 

volledige beschrijving van deze geschiedenis.  

 
De Nederlandse slavernijgeschiedenis  
In de vijftiende eeuw worden door de Portugezen Europese kolonies gesticht, waarin slavernij 

aan de basis ligt; niet lang daarna volgen andere Europese landen. Vanaf de zestiende eeuw 

ontstaat in het Atlantisch gebied een driehoek tussen Europa, West-Afrika en de Amerika’s. 

Binnen deze driehoek worden goederen, agrarische producten en mensen verhandeld. Ook 

Nederland doet hieraan mee; aan de Afrikaanse kust ruilen Nederlandse handelaren mensen 

die zijn geroofd of in de oorlog tot krijgsgevangene zijn gemaakt voor onder andere textiel, 

metaal, sieraden, alcohol en buskruit (Smeulders, 2012) 18.  

Omdat de omvang van deze handel steeds groter wordt voor individuele handelaren ontstaan 

er vanaf de zeventiende eeuw handelscompagnieën. Nederland liep hierin voorop met de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602 en de West Indische Compagnie (WIC) 

in 1621 (Boos, 2011; Smeulders, 2012). De WIC richtte zich hierbij op het Atlantisch gebied. 

De VOC richtte zich hierbij vooral op tuinbouw in Zuid-Afrika wat vervolgens richting Azië 

verscheept werd. Dit werd voornamelijk bedreven door Afrikaanse en Aziatische tot slaaf 

gemaakten (Smeulders, 2012). Naast de handel in slaafgemaakten tussen West-Afrika en 

Zuid-Amerika verhandelen de Nederlanders namelijk ook in Azië vele mensen.  

Naar schatting zouden Europese slavenhandelaren tussen de 15e en 19e eeuw ongeveer twaalf 

miljoen tot slaaf gemaakten hebben vervoerd over de Atlantische oceaan. Hiervan zouden er 

zo’n 600 duizend vervoerd zijn op Nederlandse schepen. Dit is slechts een schatting en 

 
18 https://www.canonvannederland.nl/nl/slavernij  
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kunnen er ook meer zijn aangezien een tot slaaf gemaakte niet altijd werd geregistreerd (Van 

Rossum & Fatah-Black, 2012; Baay, 2015; Van Rossum, 2015)18.  

 

De op slavernij gebaseerde samenlevingen waren over het algemeen extreem ongelijk en 

gewelddadig. De mensen die verhandeld werden en vervolgens tot slaaf werden gemaakt, 

werkten op plantages, maar ook in mijnen of het huishouden. Voor al dit werk kregen ze 

normaliter geen loon en ze dienden het werk gedwongen te verrichten.  

Als slaaf gemaakte bepaalde je eigenaar over het algemeen wat je moest doen, wanneer, waar 

en met wie. Als slaaf gemaakte was je slechts eigendom dat moest gehoorzamen, ‘net zoals de 

paarden in de suikermolen’. De tot slaaf gemaakte werd ook wel gelijkgesteld aan vee. Vanuit 

het oogpunt van ‘de meester’, of ook wel de slavenhouder, citeert De Kom (1934), een van de 

eerste antikoloniale schrijvers uit Suriname die streed tegen de erfenis van de slavernij, in zijn 

boek ‘Wij slaven van Suriname’ hierover: ‘[…] dat er een slavenklasse moet zijn, die aan de 

zwaarste en moordende arbeid gebonden en slechts een dierlijke natuur bezit, en aan de 

andere kant een hogere beschaafde klasse, die daardoor middelen en tijd heeft om haar 

verstand te ontwikkelen, haar talenten te volmaken, waarmede zij tevens de beheerseresse 

wordt der slaven’ (p. 71). De meesters konden zeer gewelddadig optreden, bijvoorbeeld door 

het toedienen van zweepslagen.  

 

Tijdens de slavernij vinden er regelmatig momenten plaats van groot en klein verzet. 

Sommige tot slaaf gemaakten weten te vluchten. Pas in 1860 schaft Nederland de slavernij af 

in Nederlands-Indië en op 1 juli 1863 in de Atlantische kolonies. Nederland is hiermee een 

van de laatste landen die de slavernij afschaft. Dit betekent niet dat de slavernij in dat jaar 

meteen ten einde is; de tot slaaf gemaakten worden nog tien jaar, weliswaar betaald, 

gedwongen om hun werk voort te zetten. Dit stelsel dat tien jaar zou duren werd het 

Staatstoezicht genoemd. Op deze manier werd het voor de regering mogelijk om nog zo lang 

mogelijk te profiteren van hun arbeid en vervangende landbouwkrachten te zoeken. 

Opvallend daarbij is dat in tegenstelling tot de tot slaaf gemaakte hun voormalig eigenaren 

wél een schadeloosstelling kregen (Van Rossum & Fatah-Black, 2012; Oostindie, 2019, p. 

11).    
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Van ‘De Gouden Eeuw’ naar meerstemmigheid  
Lange tijd is er zowel in de publieke ruimte als in het maatschappelijk debat maar weinig 

ruimte geweest voor de medeverantwoordelijkheid van Nederland bij deze slavenhandel en 

slavernij. De periode vanaf de 17e eeuw werd voornamelijk beschreven als dé bloeiperiode 

van Nederland, ook wel de ‘Gouden Eeuw’. Dat de slavenhandel en slavernij waar Nederland 

een groot aandeel in had voor een ontzettend groot deel deze economische bloei tot stand kon 

brengen, werd hierbij vaak niet of in beperkte mate benoemd. En als dit al werd benoemd, 

werd het vaak gebagatelliseerd door de handel in tot slaaf gemaakten bijvoorbeeld te 

beschrijven als een eerlijk handelsproces, terwijl de tot slaaf gemaakten feitelijk gezien vaak 

onschuldige mensen waren die onvrijwillig van hun vrijheid werden beroofd.   

De afgelopen decennia zijn er verscheidene postkoloniale auteurs geweest die hebben 

opgeroepen het verhaal van de Nederlandse slavernij vanuit andere perspectieven te vertellen, 

of ook wel de stiltes rondom deze geschiedenis te doorbreken. Een aantal van hen zullen hier 

worden uitgelicht.  

 

De roep om van een dominant koloniaal perspectief te bewegen richting een ander perspectief 

was in 2006 in Waldo Heilbron zijn boek ‘De toekomst van het verleden, reflecties over 

Nederlands slavernijverleden en erfgoed’ al te vinden. Heilbron beargumenteerde dat het 

geschiedbeeld en erfgoed met betrekking tot het slavernijverleden nog steeds de stempel 

draagt van koloniale vooringenomenheid en daaraan verbonden ideeën van grootsheid van de 

identiteit van de kolonisator. In plaats hiervan pleitte Heilbron er dan ook voor om ons door 

middel van onder andere orale bronnen meer te focussen op zwarte perspectieven door ruimte 

te maken voor de eigen ervaringswereld en het gedachtengoed van de zwarte bevolking uit die 

tijd om zo een meervoudig perspectief te creëren.  

Historicus Adriaan van Stipriaan pleit ook voor een meerstemmige geschiedenis. Hij stelt dat 

er nooit één stem is; dat er nooit één historische werkelijkheid is (Van Stipriaan, 2007; 2020). 

Toch zijn er nog veel stiltes, waarbij hij specifiek spreekt over de Surinaamse 

slavernijgeschiedenis. Dit alles heeft te maken met de positie van degenen die 

verantwoordelijk zijn voor het hele (selectie-)proces van geschiedproductie, geschreven of 

mondeling: ‘[…] de kans dat het perspectief van waaruit de geschiedenis wordt verteld 

beperkt wordt in dit traject is groot. De bronnen opgetekend door een koloniale ambtenaar, 

bijeengebracht door een archivaris uit hetzelfde koloniale bestuur, verzameld en geordend 

opgeborgen in het archiefdepot van de kolonisator en bestudeerd door een historicus opgeleid 

en werkend in het land van de kolonisator zullen eerder naar een (manlijk) koloniaal 
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perspectief leiden dan de verhalen, generaties lang mondeling doorgegeven en uiteindelijk 

door een vrouw opgetekend in het (voormalig) gekoloniseerde land.’ (Van Stipriaan, 2013, p. 

14-15). Dit betekent dat er ongetwijfeld stiltes ontstaan, welk perspectief er dan ook wordt 

gehanteerd. Bovendien zijn de meeste publicaties vanuit een macro-perspectief geschreven, 

van buiten- en/of van bovenaf. Gevolg hiervan is dat, voor zover nazaten op de hoogte zijn 

van dit soort publicaties, het voor hen moeilijk kan zijn om zich hierin te herkennen, laat staan 

dat het duidelijk maakt welke erfenissen zij van deze geschiedenis met zich meedragen (Van 

Stipriaan et. al, 2007). Het op zoek gaan naar stiltes en het blootleggen van deze stiltes kan 

volgens Van Stipriaan door te kijken naar het lokale, waar verschillende stemmen 

samenkomen. Bijvoorbeeld door het leven op de plantages of een Fort zoals Buku, 

nederzetting en verblijfplaats van marrons (gevluchte tot slaaf gemaakten), vanuit meerdere 

perspectieven te bekijken (Van Stipriaan, 2013).  

 

In een poging op zoek te gaan naar de stiltes van het verzwegen verleden schreef Van 

Stipriaan samen met Miguel Heilbron en de Surinaams-Nederlandse onderzoekers Valika 

Smeulders en Aspha Bijnaar het boek ‘Op zoek naar de stilte. Sporen van het 

slavernijverleden in Nederland’ (2007). Hun doel was een ruimere dynamische omschrijving 

van cultureel erfgoed; bekeken niet enkel vanuit het perspectief van de witte koloniale 

overheerser, maar vanuit het perspectief van de nazaten van tot slaaf gemaakten. Door eerder 

verborgen bronnen te bekijken en te herinterpreteren, brengen zij deze geschiedenis naar 

boven en maken dus het cultureel erfgoed van nazaten van tot slaaf gemaakten inzichtelijk. 

In hun zoektocht naar de stiltes gericht op cultureel erfgoed benadrukken zij het verschil 

tussen Suriname en de Antillen; beide voor lange tijd een kolonie geweest van Nederland en 

ook beide onderdeel geweest van het trans-Atlantische slavernijsysteem. Maar er zijn niet 

alleen maar overeenkomsten, zeker niet als het gaat over de representatie van cultureel 

erfgoed dat in Nederland wordt aangetroffen. Suriname was bijvoorbeeld een plantage-

economie, die volledig gericht was op productie voor Nederland. De Antillen waren meer een 

doorvoerstation en een handelskolonie gericht op handel in de Amerika’s. Omdat Suriname 

dus vrijwel alleen op Nederland georiënteerd is geweest, is de belangstelling van Nederland 

voor Suriname ook altijd groter geweest en is er veel meer onderzoek gedaan naar de 

Surinaamse slavernij en Afro-Surinaamse cultuur dan naar de Antillen. Dit zorgt voor 

onevenwichtigheid en grote stiltes als het gaat om slavernijerfgoed. Het slavernijverleden 

wordt vooral verbonden met Suriname en de meeste witte Nederlanders duiden iedereen met 

een Afrikaans uiterlijk al gauw aan als ‘Surinamer’, terwijl er nog gebrek is aan een breder 
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perspectief welke ook de Antilliaanse stem laat horen (Van Stipriaan, Smeulders, Heilbron & 

Bijnaar, 2007).  

 

Smeulders (2012) laat ook zien hoe stiltes doorbroken kunnen worden door de Afrikaanse 

diaspora in de spotlight te zetten. Zij hebben erfgoed verloren door gedwongen migratie en 

het gedwongen loslaten van de eigen culturen in de koloniale periode. Dit met als gevolg dat 

de nazaten een instrument missen waarmee zij hun ervaring kunnen beschrijven en betekenis 

kunnen geven aan hun omgeving. Door het doorbreken van de stilte omtrent dit verloren 

gegane erfgoed zou er een stem gegeven kan worden aan een verleden ‘dat had moeten zijn’.  

Deze stilte te doorbreken is ook vanuit een andere reden belangrijk, stelt Smeulders, namelijk 

om zo de gesimplificeerde rollen die voorouders krijgen toebedeeld – als dader of slachtoffer, 

vaak onterecht enkel gebaseerd op etniciteit – meer onder de loep te nemen. Het ophalen van 

dit soort stiltes uit het verleden is ook relevant voor het heden, omdat het zou kunnen helpen 

stereotypering te doorbreken, die vandaag de dag tussen groepen leven, door hedendaagse 

sociaal-economische verschillen aan het licht te brengen en inzichtelijk te maken hoe deze 

afkomstig zijn uit de koloniale slavernijperiode.  

 

Schrijver en journalist Reggie Baay (2017) en historicus Matthias van Rossum (2015) missen 

ook de stemmen van de Nederlandse slavernij in Azië. De slavernij in Nederlands-Indië is 

vrijwel niet in de geschiedenisboeken, het onderwijs of herdenkingen te vinden, terwijl 

Nederland ook daar een eeuwen omspannend slavernijverleden had. Dit gebrek aan kennis 

over de volledigheid van de Nederlandse slavernijgeschiedenis en het onjuiste nationale 

zelfbeeld dat daarvan het gevolg is, kunnen volgens Baay aan de basis staan van intolerantie, 

racisme en vreemdelingenhaat.19 

Matthias van Rossum beschrijft in zijn boek ‘Kleurrijke tragiek: de geschiedenis van slavernij 

in Azië onder de VOC’ (2015) hoe minder bekend de slavernij en slavenhandel in Azië onder 

de Verenigde Oost-Indische compagnie was. Dat hier weinig publieke aandacht voor is, heeft 

volgens hem te maken met het idee dat de slavernij en slavenhandel onder de VOC in Azië 

relatief kleinschalig en mild zou zijn geweest, terwijl deze omvangrijk was. Dit soort 

vergelijkend perspectief met andere Aziatische en Europese slavernijgeschiedenissen zou 

volgens van Rossum meer aandacht mogen krijgen. 

 

 
19 https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-
nooit/2875454899416-c1a34e1a  
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Ook als het gaat over onderwijs en schoolboeken zou het slavernijverleden vanuit een breder 

perspectief vertelt kunnen worden, laten verschillende onderzoeken zien. Socioloog Aspha 

Bijnaar (2019) bijvoorbeeld stelt dat er een gebrek is aan historisch besef bij zowel scholieren 

(van kleur) als bij docenten, waardoor het mogelijk is dat negatieve opmerkingen de ruimte 

krijgen in de schoolsetting. Om dit te voorkomen en het onderwerp gemakkelijker 

bespreekbaar te maken, maar ook bewustwording te creëren is het volgens Bijnaar nodig meer 

aandacht te besteden aan vooral de erfenis van het trans-Atlantische slavernijverleden.  

De onderwijscanon van Nederland (‘de Canon’) stimuleert deze bewustwording, maar de 

lessen die ontworpen zijn vanuit deze canon geven volgens Bijnaar nog steeds een te 

oppervlakkig beeld van de historische werkelijkheid in deze periode, die zich vooral beperkt 

tot de economische en politieke kanten van de slavernij. Hierdoor ontstaat een ‘neutrale’ 

representatie, waarbij te weinig besproken wordt dat het ging om pure mensenhandel, waarbij 

onschuldige mensen met grof geweld van hun vrijheid werden beroofd en hun identiteit 

inferieur werd gemaakt, waarvan we de gevolgen in de vorm van stereotypering en racisme 

jegens zwarte mensen vandaag de dag nog kunnen zien voortduren.  

Hierbij moet benoemd worden dat de Canon van Nederland in 2020 is gewijzigd met het doel 

de meerstemmigheid van de Nederlandse geschiedenis beter te laten horen, door middel van 

het geluid van minder machtige mensen en meer aandacht voor gender, diversiteit, 

internationaal perspectief en regionale spreiding.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat waar er voor lange tijd naar het verleden ten tijde van de 

slavernij werd gekeken in termen van de ‘Gouden Eeuw’ er afgelopen jaren steeds meer 

stemmen zijn geweest die hebben opgeroepen het perspectief vanuit verschillende 

invalshoeken te verbreden om zo een bredere kijk op de geschiedenis te krijgen. 

Verschillende postkoloniale auteurs pleiten bijvoorbeeld voor een ruimere dynamische 

omschrijving van cultureel erfgoed waarbij ook het perspectief van nazaten van tot slaaf 

gemaakten zelf terug te vinden is. Ook wordt er opgeroepen het perspectief te verbreden door 

meer aandacht te hebben voor het slavernijverleden op de Antillen en in Nederlands-Indië. 

Het onderwijs en schoolboeken worden ook genoemd als waar het slavernijverleden vanuit 

een breder perspectief verteld zou kunnen worden.  

 
Meerstemmig perspectief op de slavernijgeschiedenis  
De afgelopen jaren is er in het wetenschappelijk debat vanuit verschillende invalshoeken 

opgeroepen tot een breder perspectief op het slavernijverleden. De afgelopen jaren is er ook al 
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een verschuiving te zien, waarbij er aandacht is voor een breder perspectief op de 

slavernijgeschiedenis. Een voorbeeld is het Mapping Slavery-project 20, een historisch project 

dat aan de hand van een tourgids de Nederlandse slavernijgeschiedenis laat zien, wie ervan 

heeft geprofiteerd en waar in Nederland het profijt uit de koloniën is geïnvesteerd en welke 

sporen slavernij en zwarte mensen in Nederland hebben achtergelaten (Hondius, Jouwe, Stam 

& Tosch, 2014). In hetzelfde jaar is ook de Gids Slavernijverleden Amsterdam verschenen. 

Met behulp van deze gids zijn meer dan 100 locaties in Amsterdam te zien die verbonden zijn 

met het slavernijverleden van de stad. Van dezelfde auteurs is in 2019 de landelijke Gids 

Slavernijverleden Nederland verschenen. 

Daarnaast organiseert Jennifer Tosch, Nederlands-Amerikaans cultureel-erfgoedhistoricus, 

sinds 2013 Black Heritage Tours door Amsterdam, langs de vele plekken waar het 

slavernijverleden nog zichtbaar is (Hondius & Jouwe, 2014; Hondius, Jouwe, Stam, Tosch & 

Wildt, 2014;2019; Heilbron, 2019).  

Ander onderzoek laat op een andere manier een breder perspectief zien. Zo beschrijven 

Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black (2012) in een artikel wat de economische 

impact is geweest van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel en dat de gemaakte 

winst vele malen hoger lag dan in eerder onderzoek werd beschreven.   

Een nieuw perspectief laat ook Ellen Neslo (2016) zien, Surinaams-Nederlands surinamist, 

jurist en antropologe, die het leven van de negentiende eeuwse zwarte elite in Paramaribo 

beschreef. Zo schrijft zij over vrijgemaakte tot slaaf gemaakten, die vaak nog wel 

familieleden hadden die in slavernij leefden, maar die zelf inmiddels een hoge economische 

en maatschappelijke positie wisten te verwerven.  

Een soortgelijk meer gevarieerd beeld laat ook Karwan Fatah-Black in ‘Eigendomsstrijd: De 

geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname’ (2018) zien. Zo benoemt hij dat het 

leven op de plantages zwaar en gewelddadig was en ook voor vele slaaf gemaakten 

uitzichtloos, maar hij laat ook zien dat dit niet het hele verhaal is geweest. Zo vertelt hij van 

enkele slaaf gemaakten die van de plantage wisten te vluchten, ook wel marrons genoemd, en 

zich als vrije mensen wisten te vestigen in het achterland van de kolonie en zo aan degene op 

de plantages toonden dat er een leven buiten de slavernij mogelijk was.  

Tot slot zijn er de afgelopen jaren ook nog verscheidene andere projecten ontstaan om met 

breder perspectief naar het koloniaal- en slavernijverleden te kijken, zoals bijvoorbeeld de 

recente tentoonstelling ‘Slavernij’ in het Rijksmuseum in Amsterdam (2021), dat zich onder 

 
20 https://mappingslavery.nl  
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andere met persoonlijke verhalen van mensen die leefden ten tijde van de slavernij richt op 

verschillende perspectieven: tot slaaf gemaakten, slavenhouders, mensen die zich verzet 

hebben en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald.21  

 

Er zou geconcludeerd kunnen worden dat er niet alleen wordt opgeroepen tot een breder 

perspectief op het slavernijverleden, maar dat verschillende onderzoeken laten zien dat hier 

ook aan wordt beantwoord door in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het 

slavernijverleden niet alleen de nadruk te leggen op het perspectief van de kolonisator, maar 

ook op andere perspectieven, zoals bijvoorbeeld het perspectief van de tot slaaf gemaakten 

zelf, tot slaaf gemaakten die wisten te vluchten en het perspectief van de zwarte elite.  

 

Erfenis van de slavernij  

Ander wetenschappelijk onderzoek laat op een andere manier een ander perspectief zien op 

het slavernijverleden, waar niet alleen naar de periode van de slavernij wordt gekeken als 

positief en enorme groei maar ook wat de negatieve gevolgen zijn van het slavernijverleden in 

de zin van wat de betekenis en doorwerking is op nazaten van tot slaaf gemaakten in het 

heden.  

In haar boek ‘Witte Onschuld’ laat Wekker (2016) zien wat de erfenis is van ruim 400 jaar 

koloniale overheersing, waar het slavernijverleden een belangrijk onderdeel van geweest is. 

Deze koloniale overheersing heeft volgens Wekker een grote invloed gehad op wat zij (in 

navolging van de Palestijns-Amerikaans literatuurwetenschapper Edward Said) noemt ons 

‘culturele archief’, of ook wel: opvattingen waarmee wij zijn grootgebracht en die tussen onze 

oren zitten zonder dat wij daar erg in hebben. Wekker laat bijvoorbeeld zien hoe er in een 

witte omgeving wordt aangekeken tegen zwarte mannen en vrouwen, waarbij zij vaak worden 

gepresenteerd als dommig of primitief met een bovenmatig seksueel driftleven. Ook zouden 

ze vaak getypeerd worden als mensen die minder goed een besef hebben van goed en kwaad. 

Hiertegenover zien witte mensen zichzelf juist vaak weer als slim, modern, beschaafd en 

beheerst. Dit culturele archief wordt, zo stelt Wekker, van generatie op generatie 

overgedragen door overleveringen en traditie, denk bijvoorbeeld aan de traditie van het 

Sinterklaasfeest met het figuur van Zwarte Piet. Daarnaast zou dit bij zwarte mannen en 

vrouwen verschillende gedragspatronen tot gevolg kunnen hebben, zoals een lage waardering 

van het zelf, maar ook antipathie of afkeer voor de leden van de eigen geïdentificeerde 

 
21 https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij  
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culturele/etnische groep. Joy DeGruy, Afro-Amerikaans onderzoeker gericht op onder andere 

slavernij, beschrijft dit ook wel als het post traumatic slave syndrome (DeGruy, 2005; 

Smeulders, 2012).  

Omdat zwarten werden gezien als inferieur aan witten uit zich dit ook in een grote 

kleurgevoeligheid onder Afro-Caribiers. Daarom bestaan er vele verschillende termen om de 

verschillende tinten bruin en zwart van elkaars haar-en huidskleur aan te duiden; straighten 

veel vrouwen hun haar en heerste er voor lange tijd het motto ‘verbeter je kleur’ door 

kinderen met een lichter gekleurde partner te krijgen (Van Stipriaan et al., 2007).   

Van Stipriaan et al. (2007) schrijven ook over zelfacceptatie en erkenning en beschrijven hoe 

dit bij nazaten voortgekomen uit een huwelijk tussen een dochter van een slavin en een zoon 

van een slavenhouder tot een intense tweestrijd kan leiden. Tegelijkertijd wordt er benoemd 

dat het afstammen van verschillende nazaten ook voordelen kan hebben, zo vertelt een nazaat: 

‘Als moksie meti heb ik een breder inlevingsvermogen naar beide partijen toe, niet alleen 

naar het slachtoffer of de boogieman. Ik als link blijf beide groepen aanspreken’ (p. 80-81).  

 

Daar tegenover staat dat het slavernijverleden ook op een positieve manier kan doorwerken in 

de vorm van trots en van cultuur. Uit onderzoek van Van Stipriaan et. al. (2007) voelen 

respondenten zich inderdaad slachtoffer van een geschiedenis en structuren die hen al eeuwen 

benadelen en achterstellen. Deze gevoelens echter worden vaak geuit in een vorm van latent 

verzet en beschouwen deze respondenten hun geschiedenis vaak ook als een bron van 

inspiratie en kracht, waarbij er vaak wordt verwezen naar helden uit het slavenverzet zoals 

Tula en Karpata (Curaçao). Ook het cultuurnationalisme is eenzelfde soort positieve mentale 

erfenis, waarbij de eigen taal en cultuur centraal staan. Historicus Karwan Fatah-Black (2020)  

laat een perspectief zien, waarbij de voorouders voornamelijk juist worden gevierd, omdat zij 

met hun strijd de afschaffing mogelijk maakte en hierdoor uiteindelijk een beter leven en een 

betere samenleving mogelijk was voor de generaties na hen, maar ook nu nog doordat het 

verzet van de voorouders is terug te zien in huidig verzet zoals Black Lives Matter.  

 

Complexiteit van meerstemmigheid  
De afgelopen jaren hebben er zich ontwikkelingen voorgedaan tot een breder perspectief op 

het slavernijverleden. Als er wordt gesproken over de koloniale slavernijgeschiedenis echter 

lijkt het vaak te gaan over twee groepen die tegenover elkaar worden geplaatst; zwarte en 

witte perspectieven of het onderscheid van slachtoffers tegenover daders. De werkelijkheid 

ligt echter veel complexer dan dat, stelt ook Smeulders (2012); ‘De simplificering van 
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slavernij naar enerzijds wit daderschap en anderzijds zwart slachtofferschap botst in de 

dagelijkse praktijk op allerlei manieren met deze veel complexere werkelijkheid’ (p. 22).  

Een voorbeeld dat deze complexiteit laat zien is het feit dat veel mensen afstammen van 

zowel slachtoffers als daders. In veel postkoloniale families lopen deze lijnen namelijk 

allemaal door elkaar heen; dit is bijvoorbeeld het geval in het Caribisch gebied bij Afro-

Caribische mensen (Smeulders, 2012). Zo vertelt Smeulders zelf: ‘‘Ik stam af van mensen die 

uit alle delen van de wereld – Europa, Afrika en Azië – naar de Amerika’s en het Caribisch 

gebied trokken. Mijn voorouders zijn migranten, ze behoorden zowel tot de plantagehouders 

als de tot slaaf gemaakten en contractarbeiders’.22 Deze postkoloniale families zijn hybride 

en, zo stelt Immler (2021), veelvoudig verstrengeld met de Nederlandse samenleving, zowel 

qua privileges als qua discriminaties. Een voorbeeld dat deze hybride gemeenschappen goed 

laat zien, is bijvoorbeeld te lezen in het autobiografische boek ‘Dubbelbloed’ van Etchica 

Voorn (2018). Voornamelijk opgevoed door haar witte moeder ontwikkelt Etchica op latere 

leeftijd interesse in de Surinaams-Creoolse familie van vaderskant. In het boek is te lezen hoe 

Voorn’s personage als het ware gevangen zit tussen twee culturen welke beide eigenlijk niet 

overlappen met haar identiteit en waarbij ze zowel te maken krijgt met privileges als 

discriminaties: ‘Like Fretz 23, she travels to Suriname in search of her roots. Here, she is told 

that her light skin color is fortunate because it makes her a catch for any man who wants to 

step up the social ladder by marrying a woman whose skin is lighter than their own. […] But 

in the Netherlands, her Surinamese Creole relatives see her as white, while the white Dutch 

see and treat her as black. Both her paternal grandmother, who is black, and her maternal 

great grandfather, who is white, want nothing to do with her. Discrimination from two sides’ 

(Oosterhoff, 2020, p. 55). 

 

Dit zijn echter niet de enige punten die aantonen dat de verhalen van ‘zwart tegenover wit’ te 

gesimplificeerd zijn. Binnen postkoloniale families zitten ook fricties en wordt er vaak niet 

gesproken over het slavernijverleden van de familie.  Marcel van Kanten, auteur van het boek 

‘Wortelzucht’ (2020) noemt het het ‘Surinaamse zwijgen’. In zijn familie was er geen 

verdieping in de slavernij door een gevoel van geïnternaliseerde schuld en schaamte. Zijn 

creoolse familie ging hier onder andere mee om door zoveel mogelijk op de blanke bovenlaag 

proberen te lijken; thuis verplicht Nederlands praten en zo goed mogelijk goede educatie 

 
22 https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/09/hoe-vertellen-we-het-verhaal-van-nederland-meerstemmig  
23 Verwijzing naar ‘Onder de paramariboom’ (Fretz, 2018), waarin de hoofdpersoon afreist naar Suriname en 
geconfronteerd wordt met zijn roots.  
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proberen te volgen (Immler, 2021). Het idee lijkt te zijn dat wie verder wilt komen in deze 

samenleving niet kijkt naar het verleden, maar kijkt vooral vooruit en switcht zo goed als 

mogelijk naar de Nederlandse cultuur: ‘Het idee, dat er sinds de slavernij is ingepompt, dat 

zwarten inferieur zijn aan witten, is bij velen een diepgeworteld trauma. Trauma’s behoren 

tot het gebied van de stilte, daar praat je niet over, die stop je weg’ (Van Stipriaan et al., 

2007, p. 92).  

 

Smeulders (2012) benoemt in haar proefschrift een ander sensitief aspect: de concurrentie in 

gradaties van slachtofferschap. Zouden we onszelf de vraag kunnen stellen wie een groter 

slachtoffer is van de slavernijgeschiedenis? Zijn het bijvoorbeeld de nazaten van Afrikanen in 

de Amerika’s, die meer slachtoffer zijn van de koloniale onderdrukking of zouden we kunnen 

stellen dat de nazaten van vrije Ghanezen, die nu in grotere armoede leven meer slachtoffer 

zijn van de koloniale onderdrukking? Smeulders vraagt zich ook af of wanneer je afstamt van 

zowel daders als slachtoffers of je er als nazaat dan voor kunt kiezen om bijvoorbeeld alleen 

de slachtoffers tot de voorouders te rekenen. En wat betekent dit voor nazaten van 

(vrijgekochte of vrijgemaakte) tot slaaf gemaakten waarvan de tot slaaf gemaakten 

voorouders zelf ook slaven bezaten? Ook is het zo dat veel Nederlanders op grond van hun 

‘witte’ etniciteit door anderen in de categorie van ‘dader’ kunnen worden geplaatst en dat 

terwijl zij persoonlijk eigenlijk helemaal niet afstammen van daders. Ook kan het daarnaast zo 

zijn dat mensen die op het eerste oog wit lijken toch ook voorouders hebben die in de 

categorie van ‘slachtoffer’ geplaatst zouden kunnen worden.  

Daarbij is het tot slot zo dat nazaten van tot slaaf gemaakten zich gezien hun geschiedenis niet 

per se ook slachtoffer hoeven te voelen. Afhankelijk van de ideologie en leefsituatie kan 

iemand zich verhouden tot een breed spectrum aan identiteiten. Dit kan variëren van een 

persoon die zich slachtoffer voelt van de slavernijgeschiedenis tot een persoon die juist kracht 

haalt uit deze geschiedenis en alles daartussen (Van Stipriaan, Heilbron, Bijnaar & 

Smeulders, 2007; Smeulders, 2012).  

 
Er kan gesteld worden dat afgelopen jaren is opgeroepen tot een breder perspectief op het 

slavernijverleden en dit lijkt vanuit meerdere invalshoeken steeds meer te worden 

beantwoord. Toch lijkt het nog vaak te gaan om twee groepen die tegenover elkaar worden 

geplaatst, bijvoorbeeld ‘zwart’ tegenover ‘wit’. Het volgende hoofdstuk zal laten zien hoe hier 

vanuit een nieuw perspectief, vanuit the dialogical self theory, op kan worden geantwoord 

wat tegelijkertijd tracht recht te doen aan de complexiteit van meerstemmigheid.   
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Hoofdstuk 3 - Theoretisch kader – Dialogical Self Theory 
 
We hebben gezien dat er de afgelopen jaren in het wetenschappelijk debat vanuit 

verschillende invalshoeken is opgeroepen tot een meerstemmiger perspectief. Deze 

masterscriptie onderzoekt met ‘The dialogical self theory’, ook wel de lens van 

‘meerstemmigheid’ (Aveling, Cornish & Gillespie, 2015; Hermans, 2004;2007) genoemd, de 

complexiteit van het slavernijverleden en zijn erfenis in het heden aan de hand van 

familieverhalen. Deze lens vult hiermee een generatie-perspectief aan door de complexiteit 

van ik-posities en referenties aan een ander te laten zien, wat de meerstemmigheid van 

individuen laat zien. In dit hoofdstuk zal deze theorie als basis voor deze masterscriptie uiteen 

worden gezet.  

 

‘Self’ en ‘Dialogue’  
Meerstemmigheid in dit kader is een begrip dat afkomstig is van de Dialogical Self Theory 

dat in de jaren negentig vanuit de psychologie is ontwikkeld door de Nederlands psycholoog 

en hoogleraar persoonlijkheidsleer Hubert Hermans. Binnen de dialogical self theory wordt 

ervan uitgegaan dat een individu niet enkelvoudig of unitair is, maar juist meervoudig en 

meerstemmig, wat betekent dat het individu meerdere posities kan aannemen en hiermee 

verschillende perspectieven op de wereld (Hermans, 2004; Hermans, 2007).  

The dialogical self theory verbindt twee belangrijke concepten met elkaar, namelijk ‘self’ en 

‘dialogue’ op zo’n manier dat er een meer diepzinnig begrip van de onderlinge verbinding 

tussen het zelf en de maatschappij mogelijk is. Normaliter verwijst het concept van het ‘zelf’ 

naar iets intern, iets dat plaatsvindt binnen de gedachten van een individueel persoon. 

Daarentegen verwijst ‘dialogue’ naar iets extern, of ook wel processen die plaatsvinden 

tussen personen die betrokken zijn bij communicatie. Het samengestelde concept ‘dialogical 

self’ gaat voorbij deze dichotomie door het externe naar het interne te brengen en ook 

tegengesteld; door het interne naar het externe te brengen (Hermans & Hermans-Konopka, 

2010).  

Het concept representeert twee verschillende tradities uit de psychologie. Ten eerste het 

Amerikaans pragmatisme, waarbij James (1890) en Mead (1934) jaren eerder al liet zien dat 

mensen zoveel ‘zelven’ hebben als dat er mensen of groepen zijn met wie zij interacteren. Ten 

tweede het Russisch dialogisme, waarbij Bakhtin (1973;1986) al eerder stelde dat het zelf 

voortkomt in en door sociale relaties met anderen. Het ‘zelf’ is als het ware altijd ‘doordrenkt’ 

met en beantwoord altijd de stemmen van de ander (Hermans & Hermans-Konopka, 2010). 
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Dynamische veelvoud aan ‘ik-posities’  
Gebaseerd op elementen van het Amerikaans pragmatisme en Russisch dialogisme beschrijft 

Hermans in zijn theorie dat het dialogische zelf ook wel gezien kan worden als een zelf met 

een dynamisch veelvoud aan ik-posities, waartussen het meerstemmige zelf zich kan 

verplaatsen en zo ook verschillende perspectieven op de wereld kan innemen. Omdat het zelf 

meerdere posities kan hebben, betekent dit tegelijkertijd ook dat posities binnen eenzelfde 

persoon kunnen contrasteren en conflicteren, maar verschillende posities binnen het zelf ook 

met elkaar in dialoog kunnen gaan. De verschillende posities die het dialogische zelf kan 

innemen omvatten zowel subpersoonlijkheden (ik als vriendelijk, ik als jaloers), als ook rollen 

(ik als moeder, ik als student, ik als arts) (Hermans, 2007).  

Aveling, Gillespie & Cornish (2015) voegen hieraan toe dat mensen zoveel ‘selves’ hebben 

als dat er mensen en groepen zijn met wie zij interacteren. Dit laten zij zien in hun 

analysemethode die zij hebben ontwikkeld vanuit de discipline van de sociale wetenschappen 

en dat behulpzaam kan zijn om het dialogische zelf en hun onderlinge relaties beter te 

begrijpen. We kunnen ook wel zeggen dat het zelf voortkomt door sociale relaties met de 

ander. Volgens Aveling et. al. is de ander dan ook altijd onderdeel van het zelf :‘Even when 

the Self speaks directly, the utterances often imply an Other because they are addressed to 

and anticipate the response of that Other (Aveling, Gillespie & Cornish, p. 671). Het 

meerstemmige zelf spreekt dus niet altijd direct uit zichzelf; uitingen of uitspraken kunnen 

ook altijd afkomstig zijn van de ander. Maar dat niet alleen; individuele stemmen kunnen ook 

altijd beïnvloed zijn door de cultuur van instituties en andere gemeenschappen in welke het 

individu participeert: ‘The collective voices that are prominent in the individual’s personal 

history (professional jargon, authorities of various circles, sociopolitical ideologies, dialects, 

national languages) influence what the speaker’s individual voice is saying’ (Hermans, 2004, 

p. 300). 

 

Nieuwe ‘ik-posities’   
De verschillende posities die een individu bezit staan niet vast en kunnen door de tijd heen 

wijzigen, doordat er bijvoorbeeld nieuwe posities, nieuwe stemmen bijkomen; in principe kan 

elke situatie in iemand zijn leven leiden tot een nieuwe positie in het repertoire van ik-

posities. Er zijn drie verschillende vormen waarop de Ik-posities van het zelf dan kunnen 

innoveren: door middel van shape shifting, door middel van posities die van de achtergrond 

meer naar de voorgrond treden en door middel van het vormen van nieuwe subsystemen. 

Hermans (2004) beschrijft ten eerste 1) dat shape shifting ook wel inhoudt dat het zelf kan 
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innoveren door de introductie van een nieuwe positie bijvoorbeeld door beïnvloeding van de 

collectieve stemmen van de gemeenschap. Het repertoire aan posities van ‘shape shifter’ 

wordt als het ware gereorganiseerd, van een externe naar een interne positie of van een interne 

naar een externe positie. Een tweede vorm 2) van innovatie kan gevonden worden wanneer 

posities verschuiven van de achtergrond van het systeem naar de voorgrond, of ook wel; als 

meer dieperliggende posities meer tot de oppervlakte worden gebracht. In dat geval worden 

posities die al onderdeel zijn van het systeem meer toegankelijk als een gevolg van een 

reorganisatie van het zelf. De derde vorm 3) van innovatie bestaat wanneer twee of meerdere 

posities elkaar ondersteunen of een vorm van samenwerking ontwikkelen zodat ze nieuwe 

subsystemen kunnen vormen in het zelf. Posities die dezelfde doeleinden en oriëntaties 

hebben kunnen gemakkelijk samengaan, en bepaalde maatschappelijke posities zullen naar 

verwachting worden geassocieerd met bepaalde persoonlijke posities.   

 

Analyse van ‘the dialogical self’   
Aveling, Gillespie & Cornish (2015) hebben een analysemethode ontwikkeld dat behulpzaam 

kan zijn om het dialogische zelf en hun onderlinge relaties beter te begrijpen door de 

meerstemmige stemmen in het zelf als het ware uit elkaar te halen. Zij onderscheiden hierbij 

drie kernpunten, die het dialogische zelf bevat.  

 

Voices of the Self: I-positions 

Dit eerste type gaat om de posities van waaruit het zelf spreekt; ook wel het ‘I’ of ‘Ik’. 

Terwijl elke ik-positie in eerste instantie wordt gecultiveerd in een bepaalde reeks sociale 

relaties en bepaalde contexten kunnen ik-posities uit verschillende contexten met elkaar in 

botsing komen, en kan het zelf binnen één context of zelfs binnen één uiting bewegen tussen 

ik-posities of stemmen. Iemand kan bijvoorbeeld spreken vanuit de ik-positie van dochter, 

maar ook die van vrouw of iemand die van dansen houdt.  

 

Voices of Others: Inner-Others 

Dit tweede type van stemmen binnen het zelf omvat de geïnternaliseerde stemmen van een 

ander of anderen. Dit is wel degelijk iets anders dan de werkelijke stemmen van de ander. 

Inner-Others representeren niet alleen ‘echte’ individuen; het kan ook om verbeeldde 

individuen gaan of gegeneraliseerde individuen (bijvoorbeeld ‘mijn gemeenschap’), maar het 

kan ook gaan om een reflectie van discoursen of social languages geassocieerd met bepaalde 

groepen of instellingen. Zelfs mensen of groepen die het zelf ziet als radicaal de ander, in de 
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zin van een out-group of vijand, zijn Inner-Others en dus onderdeel van het zelf. Het zijn 

posities in tegenstelling waartegen het zelf zichzelf definieert.  

Stemmen van de Inner-Other kunnen op drie manieren zichtbaar worden in de manier waarop 

het zelf spreekt: ten eerste in de vorm van directe quotes waarbij het ik een stem geeft aan een 

specifieke persoon of groep (bv ‘mijn moeder zei…’); de tweede is in de vorm van indirecte 

quotes waarbij het ik refereert aan de meningen, overtuigingen uitingen of ideeën van een 

andere persoon of groep (bv ‘zij denken dat mensen zouden moeten…’); de derde vorm gaat 

over echo’s, wat betrekking heeft op ideeën en uitingen die ‘geleend’ zijn van een ander.  

 

Interacting Voices: heterodialogue and autodialogue 

Deze derde vorm heeft betrekking op hoe de stemmen van het zelf en de ander, de 

verschillende ik-posities en inner-others, met elkaar interacteren. Naast dialoog met 

werkelijke anderen (heterodialogue), kunnen er ook gevallen zijn van autodialogue; in dit 

geval vindt er een dialoog plaats tussen de stemmen binnen het zelf. Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer iemand zichzelf een vraag stelt of wanneer iemand zichzelf interrumpeert door 

het oneens te zijn met haar eigen uitingen of door iemand anders antwoord te quoten. Inner-

Others spelen hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het veranderen van onderwerpen, 

het introduceren van ideeën en het verschuiven van de posities van waaruit individuen 

spreken.  

(Aveling, Gillespie & Cornish, 2015, pp. 673-674).  

 

Deze analysemethode zal gebruikt worden om de meerstemmige narratieven van nazaten van 

tot slaaf gemaakten te kunnen analyseren en hoe deze verschillende posities uiteindelijk met 

elkaar interacteren.  

 

Power struggles binnen het dialogische zelf  
Autodialogue vindt nooit plaast op neutrale gronden. Door deelname aan de collectieve 

stemmen van de samenleving en cultuur in het algemeen, gebeurt het dat sommige stemmen 

meer social power hebben dan andere stemmen. Het gevolg hiervan is dat sommige stemmen 

worden genegeerd, onderdrukt, of gewoon niet worden gehoord. Deze machtsstrijd op het 

niveau van de gemeenschap kan zijn weerslag hebben op de dialogen tussen de leden van een 

minderheidsgroep en ook tussen de tegengestelde posities in het zelf. Voor deze scriptie is dit 

concept van power struggles uiterst belangrijk met het oog op hoe het gesprek over het 

slavernijverleden zowel binnen de privésfeer als de publieke ruimte wordt gevoerd; er zullen 
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dus altijd stemmen zijn die de boventoon voeren waardoor andere stemmen niet of nauwelijks 

worden gehoord. Inzichtelijk maken welke dit zijn en wat de consequenties hiervan zijn van 

hoe het gesprek wordt gevoerd en eventuele besluitvorming is de uitdaging.   

 

Ruimtelijk en tijdelijk proces   
Hubert Hermans (2004; 2010) beschrijft het dialogische zelf als een ruimtelijk en tijdelijk 

proces van positionering. Met het ruimtelijke bedoelt hij dat het ik verspreid is in een 

ruimtelijke wereld en opgevat kan worden als een dynamische veelheid van ik-posities. In ons 

huidige tijdperk is het door globalisering en technologische vooruitgang meer dan ooit 

mogelijk om bijvoorbeeld via internet in contact te komen met andere culturen dan waar je 

oorspronkelijk zelf toe behoort. Omdat het zelf deelneemt aan deze toenemende mate van 

culturele complexiteit heeft het zelf meer dan ooit een hoge ‘dichtheid’ van posities, omdat 

het zelf kan bestaan uit een toenemende mate van hoeveelheid posities, die ook weer met 

elkaar in strijd kunnen zijn. Daarnaast is het zo dat de posities van het zelf van homogeen naar 

steeds meer heterogeen gaan, omdat ze onder andere door deze globalisering en 

technologische ontwikkelingen meer onderdeel zijn van een breder onderling verbonden 

sociaal systeem (Hermans, 2004; 2010).  

Tot slot kunnen temporele veranderingen in de samenleving worden weerspiegeld in het zelf 

als collectieve stemmen die niet alleen buiten het individu staan, maar het zelf ook vormen. 

Hermans (2010) maakt hierin een onderscheid op basis van verschillende historische fasen, in 

het traditionele zelf, het moderne zelf en het postmoderne zelf, waarbij het traditionele zelf 

bijvoorbeeld gekarakteriseerd wordt door spiritueel leven en het moderne zelf bijvoorbeeld 

gekarakteriseerd wordt door autonomie, het postmoderne zelf tot slot wordt bijvoorbeeld 

gekarakteriseerd door scepsis.  
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Hoofdstuk 4 - Methode   
 
Onderzoeksdesign  
Voor deze masterscriptie zal er intergenerationeel onderzoek worden verricht, waarbij er 

onderzoek wordt gedaan naar de wisselwerking tussen generaties. Dit betekent concreet dat er 

meerdere generaties uit een familie zullen worden geïnterviewd door middel van kwalitatieve 

diepte-interviews. Dit intergenerationele onderzoek wordt verricht vanuit een narratieve 

benadering, die ervan uitgaat dat mensen in essentie gezien kunnen worden als narratieve 

wezens: ‘Our Selves and our world are narratively constituted’ (Baldwin, 2005). Door middel 

van deze narratieven en in deze narratieven verhouden mensen zich tot anderen. Op deze 

manier kunnen mensen richting, betekenis en zin aan hun leven geven (Herman, Jahn, Ryan, 

2005). Specifiek gaat het hierbij over hoe deze verhalen als herinneringen worden 

vormgegeven en welke invloed het verleden op het dagelijks leven van nu heeft (Leydesdorff, 

2004).   

 
Werving en selectie  
De data gebruikt voor deze scriptie bestaat uit interviews met vijf families, waarvan dertien 

interviews in totaal. Daarnaast is er data verkregen door het bijwonen van twee dialogen en 

twee interviews met experts die zich binnen de gemeente Rotterdam actief bezighouden met 

het koloniale- en slavernijverleden van de stad.   

De dertien familie interviews die hebben plaatsgevonden zijn geweest met vier families van 

Surinaamse afkomst en één familie van Antilliaanse afkomst, waarvan de voorouders tot slaaf 

gemaakt zijn geweest ten tijde van de Nederlandse slavernij. Alleen bij de Antilliaanse familie 

zijn er drie generaties geïnterviewd; bij de Surinaamse families twee generaties, waarbij bij 

twee families wel drie familieleden in familieverband. Hieronder volgt in figuur 1 een kort 

overzicht van de geïnterviewden. Hierbij moet nadrukkelijk benoemd worden dat het hier in 

verband met de anonimiteit van de respondenten gaat om fictieve namen.  
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Bij deze interviews is er gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews (voor 

interviewguide zie bijlagen). De vragen hadden onder andere betrekking tot de betekenis van 

het slavernijverleden voor de familieleden en hoe er tegen eventuele excuses wordt 

aangekeken.  

Werving is gebeurd via het eigen netwerk, maar ook via oproepen via sociale media en door 

middel van samenwerking met stichting Nederland Wordt Beter, die zich onder andere inzet 

voor meer kennis over het koloniale en slavernijverleden van Nederland.24 Bij de werving is 

geprobeerd een mix van families van verschillende afkomsten, waarvan de voorouders tot 

slaaf gemaakt zijn geweest, te vinden; Indisch, Antilliaans, Surinaams. De Surinaamse 

gemeenschap leek er echter meer voor open te staan hun verhalen te delen, en omdat het een 

uitdaging was families te vinden, is deze gemeenschap daarom uiteindelijk 

oververtegenwoordigd in dit onderzoek.  

 

Naast deze familie interviews is er data verkregen door middel van het bijwonen van twee 

dialogen en twee expertsinterviews. Via mijn begeleidster kwam ik in contact met de 

 
24 https://www.nederlandwordtbeter.nl/organisatie/  

 
Familie  Leeftijdscategorie        Geslacht  Achtergrond 

Mascha Landveld (moeder) 55-60 jaar  vrouw Surinaams 

Nadine Landveld (dochter)  20-25 jaar vrouw Surinaams 

Mila Landveld (nicht) 30-35 jaar  vrouw Surinaams 

Helena Zandgrond (moeder) 50-55 jaar  vrouw Surinaams 

Alicia Zandgrond (dochter) 35-40 jaar vrouw Surinaams 

Maria Zandgrond (nicht/tante) 60-65 jaar  vrouw Surinaams 

Eva Bloemgaard (moeder) 50-55 jaar  vrouw Surinaams  
Sophie Bloemgaard (dochter) 20-25 jaar  vrouw Surinaams 
Marion Braaf (moeder) 55-60 jaar  vrouw Surinaams 
Denise Braaf (dochter) 20-25 jaar  vrouw Surinaams 
Astrid Paulina (moeder) 70-75 jaar  vrouw Antilliaans 

Jeanette Paulina (dochter) 40-45 jaar  vrouw Antilliaans 

Vivian Paulina (kleindochter) 10-15 jaar  vrouw Antilliaans 

 Figuur 1. Overzicht geïnterviewde familieleden 
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Rotterdamse stichting ‘Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst’ (GVGT). In opdracht van 

de gemeente hebben zij in samenwerking met de Rotterdamse stichting LOKAAL in aanloop 

naar 1 juli 2021 (jaarlijkse herdenking slavernij) verscheidene dialogen georganiseerd met 

Rotterdamse burgers en verschillende partijen uit de stad die een maatschappelijke functie 

voor de stad hebben. Stichting LOKAAL is zo’n 25 jaar geleden opgericht met als doel de 

afstand tussen Rotterdammers en de gemeentepolitiek te verkleinen.25 De dialogen hadden in 

eerste instantie betrekking rond het vraagstuk herdenken, maar ook het onderwerp excuses 

kwam aan bod. Deze dialogen konden mij helpen inzichtelijk te maken hoe het 

maatschappelijke debat rondom slavernijexcuses wordt gevoerd in de publieke ruimte. Ik heb 

aan twee van de zeven dialoogsessies mogen deelnemen. De eerste dialoog vond plaats in het 

Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam Katendrecht met een groep van gemixte Rotterdamse 

burgers. Aan deze dialoog deden in totaal zeven personen mee en bestond naast ik als 

onderzoeker uit Carlos Gonçalves (voorzitter van GVGT en mede-ontwikkelaar van de 

dialogen) en een medewerker van stichting LOKAAL als gespreksleiders, en nog vier andere 

Rotterdamse burgers, twee met een Surinaams-Antilliaanse en twee met een witte 

achtergrond. Twee van deze deelnemers waren tussen de 20-25 jaar en twee tussen de 50-60 

jaar. De tweede dialoog was met tien leden van Young010, de Rotterdamse 

jongerenadviesraad, Gonçalves als gespreksleider en ik als onderzoeker. De samenstelling van 

de groep was divers. De leeftijden verschilden tussen de 18 en 23 jaar oud en ook qua 

studierichtingen en etniciteit van de deelnemers was er een grote mate van diversiteit.  

 

Om nog beter inzichtelijk te maken hoe het maatschappelijke debat rondom slavernijexcuses 

wordt gevoerd zijn er twee experts geïnterviewd; experts die zich binnen de gemeente 

Rotterdam actief bezighouden met het slavernijdebat, namelijk Peggy Wijntuin (zie ‘de 

Rotterdamse casus’) en Carlos Gonçalves. De interviews met de experts bestonden uit 

semigestructureerde interviews (zie bijlagen) met een aantal vaste vragen en daarnaast nog 

voldoende ruimte voor eigen invulling gedurende het interview om zo goed als mogelijk bij 

de eigen ervaring van de respondent te blijven (Boeije, 2005). De vragen hadden onder andere 

betrekking op de uitdagingen voor de stad Rotterdam met betrekking tot het op de kaart zetten 

van het thema slavernij en wat de stad een belangrijke actor maakt op dit gebied.  

 

 
25 https://lokaal.org/over-lokaal/  
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Alle geïnterviewden hebben een zogenaamd informed consent formulier ondertekend, waarbij 

ze aangeven akkoord te gaan met het gebruik van de transcripten van de interviews voor de 

onderzoeksdoeleinden van mijn afstudeerscriptie. De transcripties zijn volgens de ethische 

code beveiligd bewaard binnen de elektronische omgeving van de Universiteit voor 

Humanistiek.  

 

Dataverwerking en analyse  
Alle interviews zijn opgenomen en uitgewerkt tot transcripties (met uitzondering van de 

dialoog in het Verhalenhuis; deze data bestaat uit uitgebreide aantekeningen, omdat hier een 

geluidsopname niet mogelijk was). Daarnaast duurden alle interviews ongeveer een uur tot 

ruim anderhalf uur. De dialoog in het Verhalenhuis duurde als enige drie uur. En de dialogen 

uitgezonderd hebben de meeste interviews online plaatsgevonden in verband met de eerder 

nog geldende coronamaatregelen. 

Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van het programma Atlas.ti en specifiek de 

methode van Aveling, Gillespie & Cornish (2015) voor het analyseren van de 

meerstemmigheid. Hiervoor zijn alle Ik-posities en Inner-Others gecodeerd en vervolgens 

posities met dezelfde stem bij elkaar gevoegd als één stem. De experts interviews en dialogen 

zijn geanalyseerd aan de hand van een driefasenplan, namelijk open, axiaal en selectief 

coderen. Bij het open coderen ontstaat er een eerste overzicht door het structureren van de 

data door codes toe te kennen aan verschillende fragmenten uit de interviews. Bij het axiaal 

coderen worden gecodeerde fragmenten met elkaar vergeleken en zullen er waar kan en nodig 

codes worden samengevoegd, resulterend in een codeboom die bestaat uit verschillende 

categorieën. Bij de laatste stap, het selectief coderen, waarbij fragmenten per subcategorie 

worden bestudeerd en onderverdeeld in verschillende thema’s, wordt met behulp van deze 

thema’s de deelvragen beantwoord (Boeije, 2005).  

 

Betrouwbaarheid en validiteit  
Met het oog op de betrouwbaarheid van het onderzoek is de methode zorgvuldig beschreven 

en zijn de gemaakte stappen zo goed als mogelijk gedocumenteerd. De interviewvragen zijn 

terug te vinden in de bijlagen en het analyseproces is met codes gedocumenteerd in het 

programma Atlas.ti om op deze manier de grootst mogelijke transparantie te geven met 

betrekking tot de datacreatie en analyse.   
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Hoofdstuk 5 – Meerstemmige narratieven in de privésfeer  
 
Aan de hand van de interviews met de familieleden en met behulp van The Dialogical Self 

Theory zal er in dit hoofdstuk een analyse worden gemaakt van de meerstemmige narratieven 

binnen de familieverhalen van nazaten van tot slaaf gemaakten.  

 

Assimilatie – ‘Hij heeft ons heel Nederlands opgevoed. Eigenlijk heel over over 

geassimileerd hè’   

Door verschillende familieleden wordt benoemd dat zij zich sterk hebben leren aanpassen aan 

de Nederlandse cultuur en, verschillend afhankelijk van de familie, (aspecten van) de eigen 

roots gedeeltelijk hebben afgeleerd of vrijwel niet hebben aangeleerd.  

De familie Landveld vertelt bijvoorbeeld dat de eigen familiegeschiedenis werd verzwegen 

door het proberen te voldoen aan de witte westerse norm. Thuis werd aangeleerd vooral geen 

Surinaams te spreken, maar ABN-Nederlands; dokter of advocaat te worden, en dat je, ook 

zeker als meisje, ervoor moest zorgen van niemand afhankelijk te zijn. Mascha Landveld 

vertelt: ‘Hij [vader] heeft ons heel Nederlands opgevoed. Eigenlijk heel over over 

geassimileerd hè. Dat je op een gegeven moment dacht van… net alsof je een Nederlander 

bent en geen kleur hebt. Het was heel opvallend en dan kon ie ook afgeven op Surinamers die 

niks deden en noem maar op en lui waren. […] Hij leek wel… niet letterlijk, maar in de 

manier van hoe hij ons opvoedde en met ons omging, leek wel alsof hij zijn eigen afkomst 

ontkende. Zo zag ik het hè. Of zijn eigen afkomst verloochende […]’. Mascha vertelt dat ze 

door de manier waarop ze is opgevoed haar kleur eigenlijk grotendeels is vergeten; ze voelt 

zich Nederlands en gedraagt zich in haar woorden in de communicatie ook Nederlands.  

Ook Mila Landveld vertelt hoe zij heeft geleerd zich voor lange tijd te identificeren als wit 

persoon: ‘Gedraag je maar wit want dan heb je kansen, dan krijg je kansen in het leven en 

dan heb je zekerheid. Ga vooral met een witte partner, met een witte man weet je wel. Het 

wordt niet zo gezegd expliciet, maar mijn moeder heeft negen broers en zussen en eigenlijk 

allemaal hebben ze een witte vrouw of witte mannen […] Ik ben extreem wit opgevoed en 

opgegroeid. Dus ik had ook nooit zwarte vriendinnen bijvoorbeeld. Ik was veel te wit. Ik 

snapte er geen reet van: ‘’wat is black culture?’’. En ik dacht zelf heel racistisch, weet je wel, 

want dat krijg je mee. Dus ik miste aansluiting op… ik had geen Surinaamse vrienden, ik had 

geen Antilliaanse vrienden. Ik was echt super wit, qua uitdrukking en qua zijn en ik werd door 

witte mensen ook wel heel erg verwelkomd.’ Door zich door de opvoeding op deze manier te 

identificeren was er vrijwel geen gevoel en bewustzijn van verbondenheid met de eigen roots.  
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Ondanks dat de slavernijgeschiedenis binnen de familie Zandgrond niet per se doelbewust 

werd verzwegen, is het narratief van assimileren, in de vorm van hard werken en carrière 

maken, ook gemeengoed binnen hun familie en zich zo te ontworstelen van het trauma van de 

voorouders.   

Binnen de familie Paulina is het slavernijverleden van de familie altijd wel een te bespreken 

onderwerp geweest. Toch vertelt Astrid Paulina hoe zij en haar familieleden ook probeerden 

te voldoen aan de witte westerse norm als gevolg van patronen ontstaan door de 

slavernijgeschiedenis: ‘[…] ze [nicht] gebruikte altijd crèmes en citroen om haar huid lichter 

gekleurd te maken. En het haar… want vroeger was het… moest je haar recht zijn. Als je 

krullen had... al waren het mooie krullen: ‘’nee die krullen moeten eruit! Het moet weg!’’ 

[…] Hoe lichter hoe beter, hoe steiler het haar hoe beter, dus zij waren zo, snap je. Ik had 

ook een tijdje dat ik meedeed daarmee […] Ja we wilden aan de witte norm… dat was lang…. 

bleef dat zo hoor […]. De familie Paulina vertelt ook hoe het krijgen van kinderen met 

bijvoorbeeld een witte plantagehouder op deze manier werd goedgepraat; als mulata 

(halfbloed) zou je vanwege je uiterlijke kenmerken, anders dan een volbloed Creool, betere 

kansen krijgen in de toekomst om te groeien.  

De ik-posities die hier zijn te herkennen zijn Ik-als wit persoon, maar ook Ik-als niet 

verbonden met het verleden. Voor Mila Landveld specifiek is er ook nog te spreken van Ik-als 

racistisch. De familie, de eigen gemeenschap, lijken hier als Inner-Other een belangrijke rol 

bij te spelen, maar ook culturele kenmerken van de witte gemeenschap kunnen hier als Inner-

Other een belangrijke rol bij spelen.  

 
Verbinding met roots – ‘[…] het aparte was: het voelde als thuis.’  

Ondanks dat meerdere families (familie Landveld, Zandgrond en Bloemgaard) aangaven in 

eerste instantie geen verbondenheid te voelen met hun roots geven meerdere familieleden ook 

aan dat ze op een bepaald moment in hun leven toch sterk de behoeften hebben gehad zich in 

hun roots te verdiepen en zich daarmee te verbinden.  

Mila Landveld vertelt dat ze zich ondanks haar witte opvoeding en ondanks dat ze altijd zeer 

verwelkomd werd bij vriendinnetjes uit witte families zich toch altijd anders heeft gevoeld:  

‘Op een gegeven moment voel je je ontheemd. Je hebt zoiets van: Ik woon al sinds mijn zesde 

in Nederland, maar wordt wel als ‘de ander’ gezien; ‘ge-othered’. De vraag ‘waar kom ik 

vandaan?’ gaat dan een belangrijke rol spelen. […] Ja ik voelde op een gegeven moment ook 

gewoon van: ja ik ben niet gelukkig, ik voel me niet gelukkig. Is dit alles? Is dit het leven? Ik 

voelde mij niet geworteld, niet geaard […] dus dat… En toen ben ik ook een tijdje in Afrika 
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geweest.’ Deze reis naar Afrika was een bewust zelfonderzoek naar haar roots wat haar heeft 

geholpen te doen landen in zichzelf en haar gemixte roots, waaronder Creoolse roots, vanaf 

dat moment een meer dominante rol zijn gaan spelen in haar leven. Ze geeft aan dat dit 

perspectief een gevoel van meer ademruimte in zichzelf heeft gebracht; het voelde als 

thuiskomen om zich te herkennen in haar roots, waarvan ze eerder in haar leven nooit de 

mogelijkheid had gehad zich daaraan te spiegelen en op te reflecteren.  

Nadine Landveld is zich ook steeds meer gaan verdiepen in haar roots vooral door zich door 

middel van literatuur meer in te lezen: ‘Ik hoop meer… ik wil meer weten over de 

geschiedenis van mijn familie, maar dan echt terugreikend aan generaties terug […] ik ben 

ook gewoon heel erg benieuwd waar ik eigenlijk allemaal vandaan kom. En tegelijkertijd ook 

die verhalen, die nooit verteld worden of verzwegen zijn, ofwel verborgen, geen plek hebben 

gekend. Die wil ik een plek gaan geven. Ook met het idee van: ‘’Yo Nederland, get your shit 

together over kolonialisme’’. Ik wil daar gewoon… ja… ik wil daar echt meer over leren, 

zodat ik dan ook iets kan bijdragen aan de historische amnesia van Nederland, dat ik daar 

iets aan kan doen.’ Nadine wil graag beter begrijpen waar ze precies vandaan komt, maar 

vooral ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de koloniale amnesia van Nederland 

om mensen bewust te maken van hoe dit als trauma’s nog steeds doorwerkt binnen huidige 

generaties en hoe dit zo van betekenis is in hun dagelijks leven.   

Voor Sophie Bloemgaard en Marion Braaf ligt hun motivatie om zich meer in hun roots te 

verdiepen en de patronen die daaruit zijn voortgekomen vooral in maatschappelijke 

discussies. In discussies over bijvoorbeeld Zwarte Piet voelde Sophie zich in eerste instantie 

niet educated genoeg om een standpunt in te nemen en is zich daarom uit eigen interesse meer 

gaan inlezen, wat haar telkens ook weer terugvoert naar het slavernijverleden. De 

maatschappelijke ontwikkeling rondom Black Lives Matter hebben Marion, door mee te doen 

met de demonstraties, ook juist een gevoel van verbondenheid gegeven met haar roots: ‘Black 

Lives Matter, ik heb ook meegedaan…[…] Dat ik dat heb mogen meemaken… dat ik ook een 

steentje heb bijgedragen voor mijn eigen roots. Zo voelt het. Dat zal ik nooit vergeten. Was 

heel mooi.’  

Helena Zandgrond en Eva Bloemgaard vinden een gevoel van verbondenheid met hun roots 

vooral door zich te verdiepen in tradities, zoals de winti-religie .  

De Ik-posities die hier zijn te herkennen zijn Ik-als verbonden met mijn roots. Bij Mila 

Landveld lijken daar posities van Ik-als wit persoon, Ik-als ontheemd en Ik-als de Ander aan 

vooraf te gaan. Bij Nadine Landveld specifiek kan hier de ik-positie van Ik-als memory 

activist nog aan worden toegevoegd. Tegelijkertijd kunnen de ontwikkelingen in de 
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samenleving als geheel ook gezien worden als belangrijke Inner-Other, omdat 

ontwikkelingen hierin, zoals de Zwarte-Pieten discussie en de Black Lives Matter-beweging 

sommigen familieleden hebben aangezet zich meer te verdiepen in hun roots.  

 

White-passing – ‘kijk hoe wit mijn huid is!’  

White-passing is een proces dat voornamelijk wordt beschreven door Nadine Landveld en 

Vivian Paulina. White passing kan in dit geval omschreven worden als wanneer iemand van 

kleur wordt waargenomen als een wit persoon en ook als zodanig wordt behandeld.   

Nadine vertelt hoe zij door haar lichte huid (Nederlandse vader) weinig negatieve confrontatie 

heeft ervaren vanwege haar afkomst en zich er ook niet altijd van bewust is geweest dat 

andere familieleden dit wel zo ervaren: ‘Mama wilde nooit naar Amerika, nooit, uit den boze. 

Door de geschiedenis van segregatie. En dat heeft ze zo ook gezegd hè toentertijd, maar ik 

begreep dat niet. Ik dacht gewoon: ‘ja dat was inderdaad niet zo'n leuke geschiedenis nee, 

nee...’ Maar toen dacht ik van: ah, omdat ze nu nog steeds voelt hoe daar minderwaardig 

wordt gekeken naar mensen van kleur, zeg maar... dat ze daarom niet daar naartoe wilde. Of 

in de zomer op vakantie een keer dat ik vroeg aan mijn moeder: waarom heeft tante [naam 

tante] een paraplu de hele tijd bij zich? Het regent niet? ‘'Ja ze wilt niet donkerder worden'’. 

Ja ik begrijp dat nu pas achteraf […] Kijk, want ikzelf maak dat niet mee hè. Het enige wat ik 

meemaak is in de zomer van: hé jij bent niet helemaal Nederlands hè!? Dat is het enige. Dus 

dat geluk heb ik dan.’ Nadine vertelt hoe zij zich later pas is gaan realiseren wat kleur kan 

betekenen in een op wit gerichte samenleving. Anders dan haar familieleden werd zij hier 

door haar lichte huidskleur zelf niet mee geconfronteerd en werd zij door haar omgeving 

benaderd als wit persoon. In vergelijking met haar familieleden had zij hierdoor een ander 

perspectief op de wereld waar racisme of uitsluiting geen rol speelde en zo minder negatief 

geconfronteerd werd met koloniale structuren.   

Met een moeder die dubbelbloed is en een witte vader heeft ook Vivian Paulina een zeer 

lichte huid en wordt zij benaderd als wit persoon. Met haar moeder als belangrijke Inner-

Other krijg Vivian veel mee van haar roots, maar heeft de familiegeschiedenis voor haar 

persoonlijk niet veel betekenis: ‘Ik heb zelf niet heel erg veel… ik voel niet echt een connectie 

met het verleden enzo. Het is een soort van: het is er, maar het is… Het is wel een deel van 

mij, maar het voelt gewoon ver […] Als een soort boek dat je hebt gelezen. Een boek dat 

gewoon heel veel informatie geeft en niet een boek waar je om moet huilen ofzo’. Haar witte 

uiterlijk en goede opleiding maken dat zij geen vervelende gevolgen ondervindt van haar 

familiegeschiedenis. Dit maakt ook de connectie met het verleden weinig voelbaar.  
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De Ik-posities die hier zijn te herkennen zijn Ik-als white passing. Voor Vivian Paulina 

specifiek geldt daarbij ook nog de positie van Ik-als niet verbonden met het verleden. De 

mensen uit de samenleving die hen benaderen als wit persoon kunnen nog gezien worden als 

belangrijke Inner-Other.  

 

Dubbelbloed – ‘op Curaçao ben je one of a million ofzo en dan ben je hier ineens een 

exotisch wezen’  

Een andere stem is van Jeanette Paulina, die net als haar dochter dubbelbloed is met een 

Nederlandse vader, maar vanwege de donkerdere kleur van haar huid wel te maken heeft 

gehad met interne conflicten. Zo vertelt ze bijvoorbeeld dat de Nederlandse waarden en de 

waarden van haar moederskant (twee Inner-Others) niet altijd samengingen.  Regelmatig ging 

ze als kind op vakantie naar Nederland, en ervoer het echt als twee verschillende werelden. 

Een voorbeeld dat zij geeft heeft te maken met Zwarte-Piet: ‘[…] Hij [vader] had ook zijn 

super Nederlandse waarden; hij bleef tot het einde dol op Zwarte Piet bijvoorbeeld. En ik 

niet. Dus dat soort dingen heb je dan in dat soort families. […] Ja, nee, dus dat was wel een 

contrast. Kijk als je heel jong bent, heb je daar niet zo’n besef van waarom je je er 

oncomfortabel bij voelt. Later pas begrijp je van: oh daarom voel ik mij er raar bij […].’  

Verder vertelt ze over deze mix van etniciteiten en bijbehorende waarden: ‘[…] Hier in 

Europa is er altijd een racismedingetje bij. Ook omdat ik bruin en zwart ben, afhankelijk van 

de politieke situatie, weet je. In Curacao ben ik bruin, hier ben ik zwart. Dus daar zijn 

verschillen in. Dus dat zijn de dingen van perceptie […]. Ze vertelt dat ze de waarden van 

haar beide ouders wel sterk geïnternaliseerd heeft, maar ook zegt zij: ‘maar ik heb wel een 

periode gehad dat ik mij heel erg afgezet heb tegen mijn witte kant, zeg maar. […] Door die 

racisme-achtige micro-aggressiedingetjes of als ik dan op vakantie was hier dat ik dan van 

die stomme vragen kreeg. En dan was ik in het bejaardentehuis van mijn overgrootmoeder, 

hele leuke vrouw, die nooit raar heeft gedaan of heeft gedaan alsof ik exotisch was..., maar 

dat de mensen in haar tehuis dan wel met open monden naar me staarden van: Kijk! Kijk! 

Een zwart meisje! En dan dacht ik van hè…op Curacao ben je one of a million ofzo en dan 

ben je hier ineens een exotisch wezen. Dat switchen...’.  

De Ik-positie die hier te herkennen is, is Ik-als dubbelbloed.  
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Extern racisme – ‘[…] op mijn werk probeer ik mijn werk gewoon goed te doen, anders 

ben je weer die buitenlander die dat weer niet kan.’  

In de families wordt door bijna alle respondenten op verschillende manieren aangegeven hoe 

zij ervaren dat het slavernijverleden nog doorwerkt in hun huidige leven. Zo ervaren zij 

bijvoorbeeld dat zij op basis van hun afkomst en kleur regelmatig anders of lager worden 

ingeschat als gevolg van een superioriteitsidee van de witte mens dat in die tijd is ontstaan.  

Sophie Bloemgaard en Marion Braaf vertellen dat het als zwarte vrouw lastiger kan zijn om 

voor jezelf op te komen, omdat je al snel wordt bestempeld als ‘angry black girl’. Sophie 

vertelt hierover: ‘[…] ik ben sowieso wel beleefd, maar gewoon extra beleefd, zodat mensen 

niet denken dat ik onbeleefd ben, omdat ik buitenlands ben of op mijn werk probeer ik gewoon 

mijn werk gewoon goed te doen. Anders ben je weer die buitenlander, die dat weer niet kan 

ofzo. Dat soort ja… echt stomme dingen, maar… […] Ja dat [extra beleefd willen doen/zijn] 

heb ik best wel vaak eigenlijk, dat ik dan denk van; oké laat maar, ik ga de discussie niet aan, 

want dan word je straks weer gezien als ‘angry black girl’, terwijl ja eigenlijk… dat zijn ook 

wel weer dingen waarvan mensen die niet donker zijn of niet buitenlands zijn daar helemaal 

niet aan hoeven te denken. En dat we dat eigenlijk in ons hoofd hebben zitten, dat zegt ook 

wel weer…. Dat is eigenlijk best wel heftig vind ik’. Sophie laat hierbij zien dat zij extra 

beleefd is en zich sneller schikt naar een ander om geen negatieve indruk achter te laten op de 

(witte) ander en op deze manier tegen het stereotype van ‘angry black girl’ in te gaan. Marion 

voegt daar nog aan toe dat er van hen als zwarte vrouw vooral wordt verwacht zich dankbaar 

op te stellen; blij zijn dat je in Nederland mag komen wonen.  

Jeanette Paulina beschrijft dit als de master/slave-vibe, wat zij ook nog veel herkent in haar 

omgeving, waarbij in relaties tussen witte mensen en mensen van kleur vaak nog te zien is 

hoe de witte persoon het hoogste woord voert of zich in gezelschap de meeste comfortabele 

positie toe-eigent en mensen van kleur zich nog steeds onderdanig opstellen door niet te veel 

op de voorgrond te treden.  

Ook met betrekking tot onderwijs en werk geven meerdere families dus aan dat zij vanwege 

hun afkomst extra hard moeten werken en wordt er ervaren dat ze op basis van de kleur van 

hun huid minder snel ergens worden aangenomen. Denise Braaf zegt hier bijvoorbeeld over: 

‘Waarom moet ik harder mijn best doen dan een blonde Kim of zo? Weet je, om het even zo te 

zeggen. Waarom moet ik mijzelf keer op keer bewijzen om te laten zien dat ik het goed kan, 

terwijl bij een blonde Kim: ‘‘ja die zal het vast en zeker wel goed doen’’. Terwijl ik mijzelf 

moet bewijzen en zij hoeft zichzelf niet te bewijzen. En ja, dat vind ik dan weer vervelend.’ 
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Volgens Alicia Zandgrond maakt het hierbij niet uit welke positie je in de maatschappij hebt, 

want ‘you wear your race on your face’. Ondanks dat de slavernij technisch gezien is 

afgeschaft, zoekt de witte mens nog steeds manieren om boven mensen van kleur te staan; dit 

mechanisme is volgens de respondent overal hetzelfde, of je nu een WO-functie hebt of 

misschien wel werkloos bent. Je zult altijd harder moeten werken, anders kom je er niet. Maar 

ook in vele andere situaties speelt constant de vraag weer op of je wel geaccepteerd zult 

worden en als gelijkwaardige zal worden gezien in verband met je huidskleur; als je in een 

nieuwe buurt komt wonen of als je als een van de weinige mensen van kleur op een feestje 

verschijnt; punten die Denise Braaf en Mascha Landveld bijvoorbeeld benoemen en die een 

weerspiegeling geven van koloniale gedachtenpatronen, waarbij wit als beter wordt gezien en 

mensen van kleur als onbekend en minderwaardig.  

Verder kan de (witte) Ander hier gezien worden als een belangrijke Inner-Other; op basis van 

hun beeldvorming en behandeling van de zwarte gemeenschap past de zwarte gemeenschap 

hun gedrag aan om tegen deze stereotypering in te gaan (bijvoorbeeld tegen de stereotypering 

van angry black girl). Dit aanpassen tegen de stereotypering is niet altijd het geval maar dan 

nog lijkt de (witte) Ander een belangrijke Inner-Other. Ik-posities die hier te herkennen zijn, 

zijn te omschrijven als Ik-als schikkend naar de Ander, Ik-als extra beleefd, Ik-als extra hard 

werkend, maar ook Ik-als de Ander.  

 
Intern racisme – ‘[…] dat is ook een ding van de naweeën van de slavernij; dat ze nog 

steeds neerkijken op gekleurde mensen, die gekleurde mensen zelf.’ 

In de families komt op verschillende momenten ter sprake dat er ook binnen de families van 

de gemeenschappen zelf veel sprake is van racisme onderling. Volgens de familieleden is dit 

een direct gevolg van een mindset die is ontstaan door het koloniale en slavernijverleden. 

Mila Landveld duidt dit aan als colorism: ‘[…] het is een soort lijn van hiërarchie. En hoe 

zwarter je bent, hoe lager… hoe minder waard je bent, hoe lelijker je bent. En dat juist 

mensen van kleur ook gediscrimineerd worden en dat ze juist daarom nog harder trappen 

naar beneden om ook te proberen met het witte privilege… om daar toch een beetje van te 

kunnen meenemen.’ Ze beschrijft hoe binnen haar familie haar (gekleurde) oma de meest 

donkergekleurde kinderen bijvoorbeeld aanspreekt met ‘jij lelijke zwarte’, waardoor zij 

opgroeien met de norm dat zwart lelijk en vies is.  

Ook Astrid Paulina benoemt hoe dit nog steeds doorwerkt binnen haar familie: ‘[…] En ik 

kan mij een keer herinneren, toen kwam een vriendin van mij op bezoek terwijl mijn oma daar 

zat en ze had haar tas vast. Zodra die vriendin binnenkwam zag ik haar die tas helemaal 
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tegen zich aanhouden enzo. En het meisje was heel donker gekleurd. En toen zei ik tegen 

haar: ‘’waarom doe je zo met je tas? Waarom doe je zo spastisch?’’ Toen zei ze tegen mij: 

‘’ja zie je dat niet? Ze kan mijn tas komen stelen!’’ En zij was zelf donker! Zij was donkerder 

eigenlijk dan dat meisje die binnenkwam, maar zij dacht: laat me mijn tas goed vasthouden 

want een donkere is binnen en die zal mijn tas van mij stelen’. Het zit er diep in, het zit er echt 

diep in.’ 

De familie Paulina en Landveld laten zien dat ervaringen van racisme niet alleen spelen bij de 

witte gemeenschap tegenover de zwarte gemeenschap, maar dat dit ook speelt binnen de 

families van kleur zelf, waarbij er denigrerend naar mensen van kleur wordt gekeken.  

Helena Zandgrond laat op een andere manier zien hoe familietrauma’s die gerelateerd zijn aan 

kleur en ras van invloed zijn geweest op haar leven. Ze verwijst hierbij naar verhalen over de 

Creoolse man die ten tijde van de slavernij niet in staat zou zijn geweest zijn Creoolse vrouw 

te beschermen en uit het gezinsleven wegvielen, waardoor de Creoolse vrouw er alleen voor 

stond. Dit zou zich herhalen in het heden, omdat de Creoolse man ook vandaag de dag nog 

vaak wegvalt uit het gezinsleven, waardoor het voor de Creoolse vrouw, ook nu nog, moeilijk 

zou zijn om te vertrouwen op de zorg van anderen, en specifiek op de zorg van de Creoolse 

partner. Helena zag hoe dit gebeurde bij haar grootmoeder en bij haar moeder en hoe dit 

vervolgens ook bij haar gebeurde. Ze vertelt: . […] Kijk, ik heb ook een Nederlandse partner, 

want ik heb ook op een gegeven moment gezegd: ‘’ik ga nooit meer een zwarte man in de 

ogen aankijken of een gesprek mee voeren […] Laat staan dat ik je goed wil leren kennen. 

Helemaal niet meer. Die muur heb ik opgetrokken. Ik ga nooit meer een relatie aan met een 

zwarte man.’ Deze ervaringen, die volgens de respondent hun basis hebben in familietrauma’s 

ontstaan ten tijde van de slavernij, maken dat zij de Creoolse man op basis hiervan anders 

behandeld.  

De familie, met daarbij de trauma’s van de voorouders specifiek, lijken hier een belangrijke 

Inner-Other.  

 

Familiebanden – ‘eigenlijk is het nooit amicaal ofzo’  

De prestatiedruk die binnen een aantal families bestaat lijkt ook juist een manier te zijn om 

liefde te kunnen tonen en te ontvangen. Nadine Landveld vertelt bijvoorbeeld dat succesvol 

zijn in haar familie gelijkstaat aan er echt toe doen en dat dat binnen haar familie de manier is 

om liefde te geven en gezien te worden en dat er eigenlijk nauwelijks sprake is van warme 

familiebanden: […] Eigenlijk is het nooit amicaal of zo, dus geen warme familie, omdat er 

gewoon niet wordt gepraat en als ze met elkaar zijn, dan gaat het over carrière, en over werk, 
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dus dat is het, ja, dat ja, dat is het enige. Maar ja, als je enige vorm van liefde geld en een 

carrière is dat je hebt meegekregen ja, dan is het heel lastig om anders te gaan doen naar de 

volgende generatie.’ Volgens Mila Landveld heeft dit gebrek aan innige banden mogelijk ook 

te maken met interne conflicten en voorouderlijke trauma’s bij haar familieleden. Een intern 

conflict dat zij eerder ook heeft ervaren en wat afkomstig is van de familiegeschiedenis van 

kolonialisme, slavernij, migratie, het in een ander land een leven moeten opbouwen en een 

gezin stichten en het aanpassen aan de heersende norm: ‘Er zit ook heel veel overleving en 

trauma in onze familielijn hè. Dat maakt ook dat als je zo verwond bent hè, vanuit je 

oorsprong zo verwond en je hebt er niet mee leren dealen ja, dan word je heel erg vluchtig, 

dan ga je overal en nergens. En dan kun je niet landen in jezelf en met jezelf zijn. Dus ook niet 

met elkaar zijn om het zo maar te zeggen […]’.  

Ook binnen de familie Zandgrond gaat het in familiegesprekken eigenlijk vrijwel altijd over 

geld. Alicia Zandgrond denkt dat dit een gevolg kan zijn vanuit een basisgevoel, afkomstig uit 

de slavernijperiode, dat je niet voor jezelf kon zorgen en er nooit genoeg was. Om hiervan los 

te komen is het besef blijven bestaan om voor jezelf en de mensen na je iets op te bouwen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een familiehuis, zodat er voor iedereen een basis is in de vorm 

van erfgoed en bezit, wat de voorouders niet gehad hebben of in ieder geval niet de kans 

hebben gehad om dat op te bouwen omdat ze ontworteld zijn geweest en alles hebben moeten 

achterlaten.  

Deze families laten zien hoe dit dus eigenlijk van twee kanten kan werken; aan de ene kant is 

er, zoals onder de andere paragraaf benoemd, vanuit de samenleving een druk en 

verwachtingen om extra hard te werken, die impliciet wordt opgelegd door hoe mensen naar 

je kijken, puur omdat je een kleurtje hebt. Aan de andere kant zijn daar verwachtingen uit de 

eigen familie die wil dat je je netjes gedraagt en voldoet aan de witte norm door hoog te 

presteren en waardoor je uiteindelijk liefde zult ontvangen.  

Hier spelen dus eigenlijk twee Inner-Others een rol, namelijk de samenleving als geheel en de 

eigen familie. Ook een ik-positie van Ik-kan het ook nooit goed doen is hier te herkennen.  

 

Eigenwaarde – ‘Ik leen mij daartoe [racisme en discriminatie] niet’   

Meerdere familieleden benoemen dat er als gevolg van het slavernijverleden wel sprake is van 

racisme en discriminatie, maar dat ze zich hier niet door laten raken. Wanneer zij te maken 

krijgen met racisme of discriminatie weten ze gemakkelijk voor zichzelf op te komen of laten 

ze vervelende opmerkingen gemakkelijk van zich afglijden. Ze vinden het belangrijk om niet 
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in een slachtofferrol te belanden en eigenwaarde in zichzelf te zoeken en niet te laten 

afhangen van hoe anderen met hen omgaan.  

Masha Landveld vertelt hoe zij de assertiviteit en vechtersmentaliteit van haar vader heeft 

meegekregen: ‘En misschien dat ik daarom ook wel altijd die grote mond heb en dan ook 

altijd wel iets zeggen en altijd in discussie ga zo van waarom? En zo was hij [vader] ook. […] 

Dus daarom heb ik ook het gevoel dat ik geen belemmeringen op mijn pad ben tegenkomen 

vanwege mijn afkomst en mijn cultuur.’ Mascha benoemt dat daar waar anderen discriminatie 

en racisme soms nog wel eens kunnen afschuiven op het slavernijverleden en kolonialisme, 

zij hier vanwege haar assertiviteit zelden last van heeft en altijd haar best heeft gedaan om 

niet als mindere gezien te worden. Het gevoel hebben om als minder behandeld te worden en 

daarmee in haar woorden een slachtofferrol aan te nemen is volgens haar wat overdreven.  

Marion Braaf lijkt zich hierbij aan te sluiten: ‘Ja ik merk het wel [discriminatie en racisme]. 

Maar als ze [haar kinderen] komen met discriminatie heb ik altijd zoiets van ‘’ach joh…’’. 

Want ik vind: ze moeten dat gevoel niet hebben, dat ze zich gediscrimineerd voelen. Je moet 

voor jezelf opkomen en ehm… je moet niet gelijk denken ‘’ohhh ik word gediscrimineerd!’’. 

Nee, ik vind je moet je best doen en uiteindelijk gaan ze zien dat je het goed kan doen. Niet 

gelijk van… in een soort van hoekje van ‘’ohhhh ik word gediscrimineerd!”. Daar houd ik 

niet van. Gewoon je best doen. En het zal heus wel uitkomen dat je het goed doet. Zo denk ik.’ 

Ook Marion Braaf vindt het belangrijk dat zij en haar kinderen niet vervallen in een 

slachtofferrol en vertrouwt erop dat anderen hun waarde uiteindelijk zullen erkennen als ze 

blijven doen waar ze goed in zijn.  

Ook Eva Bloemgaard en Astrid Paulina vinden het belangrijk om ervaringen met racisme en 

discriminatie gemakkelijk van zich af te laten glijden. Uiteindelijk ervaren ze dit als een 

probleem van de ander en vinden ze het belangrijk zichzelf daar niet onder te laten lijden.  

In deze context kan Mascha haar vader benoemd worden als een belangrijke Inner-Other. 

Daarnaast zijn bij deze familieleden de Ik-positie Ik-als assertief en Ik-als zelfrespecterend.  

 
Verzet en anti-racisme – ‘[…] ik moet er wat van zeggen in de hoop dat er een zaadje tot 

ontkieming komt in je brein.’  

Een andere groep familieleden vindt het juist belangrijk om racisme en discriminatie actief 

aan te pakken, omdat ze wel degelijk het gevoel hebben dat zij hieronder lijden en het 

belangrijk vinden dat mensen dit erkennen. Dit doen ze bijvoorbeeld door actief anti-racisme 

werk te doen en mensen actief aan te spreken op hun gedrag bij ervaringen met racisme en 
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discriminatie en de onwetendheid hierover in het dagelijks leven om zo bestaande structuren 

te doorbreken.  

Mila Landveld vertelt hoe ze dit anti-racisme werk niet alleen praktiseert op haar werk (door 

zich in te zetten voor een meer inclusieve organisatie), maar ook hoe dit onderdeel is 

geworden van haar eigen leven en op welke manier dit invloed heeft op haar inner-circle: ‘Ik 

kan ook niet meer met witte mensen die daar [anti-racisme werk] niet bewust mee bezig zijn. 

Die stoot ik zo van me af weet je met een soort van elleboog of omdat ik gewoon heel mondig 

misschien ben, of gewoon heel erg uitgesproken. Ja, ik zeg gewoon teksten die witte mensen, 

onbewust niet kunnen waarderen, laat ik het zo zeggen. Dus die duw ik vanzelf van mij af. 

[…] Dus er zijn witte mensen, die echt walgen van mij, omdat ik hun eigenlijk in hun gezicht 

zeg; ja je bent gewoon eigenlijk een racist […] Nou ja, goed, als ik het gevoel heb dat je me 

niet als gelijkwaardig behandeld hè…dan zeg ik gewoon letterlijk in je gezicht: oh, dat komt 

zeker omdat ik een kleurtje heb en jij niet?’. Op deze manier probeert Mila met het oog op 

anti-racisme werk anderen bewust te maken van koloniale gedachtenpatronen.  

Anders dan haar nicht Mila heeft Nadine Landveld door haar lichte huid zelden last van 

structuren zoals racisme, maar benoemt zij wel dat haar actieve anti-racisme werk 

noodzakelijk is om de wereld te kunnen veranderen naar een meer inclusieve samenleving: ‘Ik 

was een anti-racisme course van Dalilla Hermans aan het volgen. […] Toen werd er een 

vraag gesteld door een jongen die zei: ‘’Waarom moet het altijd zo heftig? Denk je niet dat 

het alleen maar meer polarisatie opwekt? Waarom moet het zo radicaal?’’. Dat ik ook tegen 

hem zei van: ‘’for me this sounds like white fragility, puur omdat jij nu een bepaald ongemak 

ervaart.’’. Only those people who feel uncomfortable experience it as radical. Well, it is not 

radical, it is necessary the way we are trying to change this world! Dat ik wel echt denk van: 

ah ja… stel je voor dat je altijd aan de norm hebt voldaan he; wit, man, hetero, able-bodied. 

En dan op een gegeven moment een ongemak ervaart … nou, mensen die met de geboorte al 

afwijken van de norm op één of andere manier hebben hun hele leven dat al gekend he. Dan 

denk ik echt… amai… such white fragility.’ De term white fragility verwijst naar het idee dat 

wanneer blanken gewezen worden op racisme en hun white privilege zij daar vaak op zouden 

reageren in termen van woede en ontkenning, omdat het een bepaald ongemak bij hen zou 

oproepen.    

Ook Sophie Bloemgaard en Jeanette en Vivian Paulina vertellen hoe zij mensen aanspreken 

op hun gedrag en op hun plek proberen te zetten door hen uit te nodigen zich in de 

(gekleurde) ander te verplaatsen en feiten te checken, bijvoorbeeld als het gaat over de Zwarte 

Pieten-discussie; weten mensen bijvoorbeeld wel hoe de figuur van Zwarte Piet werkelijk is 
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ontstaan? En mensen zo hopelijk bewust te maken van geïnstitutionaliseerde racistische 

structuren. Jeanette voegt hier wel aan toe dat het haar emotioneel soms wel zwaar valt om 

mensen hierop aan te spreken en geconfronteerd te worden met haar kleur en de pijn, maar 

doet toch haar best om ‘dat zaadje bij een ander tot ontkieming te kunnen brengen’.  

Jeanette is voor haar dochter Vivian hierbij een belangrijke Inner-Other. Andere posities die 

in dit narratief zijn te herkennen, zijn te omschrijven als ik-als anti-racist, ik-als activistisch, 

maar ook Ik-als assertief.  

 
 
Dankbaarheid en trots – ‘ze hebben het meegemaakt, maar ze hebben het niet zomaar 

meegemaakt’  

Daar waar het slavernijverleden en de koloniale gedachtegang tot op de dag van vandaag nog 

steeds kunnen doorwerken in de vorm van racisme en discriminatie, geeft het 

slavernijverleden sommigen familieleden toch ook een gevoel van trots en dankbaarheid.  

De familie Bloemgaard vertelt bijvoorbeeld dat ondanks de moeilijke periode die de 

voorouders tijdens de slavernij hebben gekend, zij veel hebben overwonnen en de kracht 

gevonden hebben om door te zetten en zo steeds meer gelijkheid voor hun gemeenschap te 

realiseren. Op deze manier hebben ze wel een basis kunnen leggen voor hen als nazaten 

waardoor zij ver hebben kunnen komen in het leven, maar ook altijd een gevoel van kracht en 

doorzettingsvermogen met zich meedragen; een vechtersmentaliteit waar ze trots op zijn en 

die zij te danken hebben aan hun voorouders. Ook verwijzen ze met trots naar hun cultuur en 

normen en waarden die van generatie op generatie, met dank aan hun voorouders, zijn 

doorgegeven.  

Helena Zandgrond vertelt hoe deze basis die haar tot slaaf gemaakte voorouders hebben 

gelegd voor groei, voor evolutie (van specifiek de Creoolse vrouw) in de woorden van de 

respondent, haar gehard heeft in haar keuzes om zich verder te ontwikkelen en voor zichzelf 

te kunnen zorgen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. Waar Helena Zandgrond naar 

eigen zeggen jarenlang niet goed voor zichzelf zorgde, in de zin van afhankelijke relaties met 

anderen en het niet volgen van een opleiding, heeft haar familiegeschiedenis haar uiteindelijk 

doen beseffen dat ze beter voor zichzelf moet zorgen en ervoor moet waken dat ze niet in 

slechte omstandigheden komt, zoals haar overgrootmoeder, en juist gaat bouwen aan een 

betere toekomst. Ze benoemt dat zij dit besef van de familiegeschiedenis echt heeft ervaren 

als een ‘denkswitch’.  
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Maria Zandgrond voegt hier nog aan toe dat haar voorouders het niet voor niks hebben 

meegemaakt: ‘[…] Aan de andere kant denk ik… weet je, ze hebben het meegemaakt, maar ze 

hebben het niet zomaar meegemaakt. Omdat zij het meegemaakt hebben zitten wij Surinamers 

beter dan die mensen in Afrika die achter zijn gebleven. Want als je ziet hoe sommige mensen 

in Afrika…onder wat voor een omstandigheden zij leven… Hoe ze leven… Terwijl, dat hebben 

wij niet. Dus daarmee mogen we onszelf toch wel gelukkig prijzen.’  Maria is dankbaar en 

gelukkig dat zij een goed leven heeft kunnen opbouwen, juist omdat haar voorouders uit 

Afrika zijn gehaald.  

Tot slot benoemt Jeanette Paulina dat ze ook dankbaar en trots is, maar geeft hier net een 

andere wending aan; ‘ […] Ja, het hoeft niet alleen maar om de pijn enzo te gaan, maar ook 

gewoon onze voorouders. Door onze voorouders in het algemeen gewoon zijn we hier. Dus op 

die manier denken aan je voorouders vind ik nog krachtiger dan alleen maar vanuit de pijn 

aan hun denken van: ‘’oh wat hebben ze meegemaakt...’’, want ze hebben ook… ze zijn 

verliefd geweest, ze waren blij toen er een kindje werd geboren, ze hadden een 

lievelingskleur…. Alle wensen en alle gebeden die zij hebben gedaan, ebben nog door in ons, 

weet je […]’. Jeanette vindt het belangrijk om zich hierbij niet alleen te focussen op de pijn 

die haar voorouders meegemaakt hebben, maar met dankbaarheid naar haar voorouders te 

kijken door vooral aandacht te hebben voor de mooie momenten die zij in hun leven hebben 

mogen meemaken en hoe dit nog zijn doorwerking vindt in huidige generaties.  

De voorouders zouden hier gezien kunnen worden als belangrijke Inner-Others. Ook de Ik-

posities van Ik-als dankbaar en Ik-als trots zijn hier te kennen, maar ook specifiek bij Helena 

de positie van Ik- als onafhankelijke Creoolse vrouw.  

 
 
Heling – ‘hij is mijn uitdaging om daarin [gekoloniseerde mindset] open te breken’  

Een aantal familieleden zien mogelijkheden om het leed dat hun voorouders is aangedaan en 

wat nu ook nog in de huidige generaties doorebt, soms een gevoel van ‘ontheemd zijn’, 

enigszins te helen en sommigen voelen zich al enigszins geheeld. De familieleden geven aan 

heling te kunnen vinden in specifieke personen, binnen de familie of de gemeenschap als 

geheel zelf, maar ook binnen zichzelf. 

Mila Landveld vertelt hoe haar man, die zij beschrijft als een zwarte man, ontmoet in Afrika, 

waarvan de voorouders niet tot slaaf gemaakt zijn geweest en het gekoloniseerde 

gedachtengoed dus niet kent, een belangrijke rol heeft gespeeld in haar zelfonderzoek gericht 

op heling en haar eigen roots en het proces ‘decolonizing the mind’ zoals zij dit zelf noemt. 
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Op de vraag hoe hij haar dan precies helpt met een spiegel voorhouden, zoals zij dit zelf 

eerder beschreef, antwoordt zij; ‘Door te zijn. Hij… ja, weet je wat het is? Ik zie alles dus 

daardoor ook door die gekleurde bril hè, van: alles is een racistisch systeem, alles is 

colorism. En als je geen kans krijgt of als mensen je raar benaderen dan is het daarom, weet 

je wel. Dus dat is hoe ik het zie, maar hij ziet het gewoon echt compleet anders. Hij vindt juist 

weer dat ik dingen, ja… een soort van in stand houdt of creëer denkt ie […] Hij is mijn 

uitdaging om daarin [de gekoloniseerde gedachtengang] open te breken en te helen ook wel 

hè, want het is gewoon ziekmakend om volgens dat systeem te denken en te werken en te 

opereren.’ Zij laat zien hoe haar man haar helpt zich los te breken van koloniale patronen en 

te helen van de interne conflicten en gedachtenpatronen die door de koloniale geschiedenis 

zijn ontstaan.  

Hiernaast benoemd Mila, net als anderen respondenten (Helena Zandgrond en Sophie 

Bloemgaard), dat zij en haar familieleden mogelijk ook heling bij elkaar kunnen vinden. Zij 

ziet dit voor zich door samen rituelen te doen, gezamenlijk reizen te maken naar de 

geboortegrond van de voorouders en elkaar voor te lezen uit literatuur om er zo voor te zorgen 

dat de cultuur weer cultiveert en behouden wordt: ‘’Als wij als familiesysteem… als we dat 

allemaal weer zouden cultiveren en zouden vullen, dan zouden we allemaal een stuk vervulder 

en ons meer verbonden en gelukkiger voelen, daar ben ik van overtuigd’. Als doorwerking 

van de slavernij heeft haar familie zich altijd gefocust op hard werken om te kunnen voldoen 

aan de witte norm. Ze benoemt hoe zij en haar familieleden daardoor nooit goed hebben 

kunnen ‘dealen’ met hun verleden en daardoor heel ‘vluchtig’ zijn, niet goed kunnen landen 

in zichzelf en niet echt warm samen kunnen zijn met de familie. Door middel van heling 

binnen de familie kan dit mogelijk worden opengebroken met behulp van herdenken en 

rituelen en kennis delen. Volgens Sophie Bloemgaard kan dit behulpzaam zijn voor het 

ervaren van heling voor de gemeenschap als geheel, aangezien zij in haar perspectief zelf 

eigenlijk ook nog maar weinig weten over hun gedeelde geschiedenis. Helena Zandgrond 

benoemt hoe zij dit tegenwoordig al met haar nichten doet; het bespreken van de 

slavernijgeschiedenis en de culturele tradities.  

Hiernaast vindt Helena Zandgrond ook heling in zichzelf. Dit doet zij bijvoorbeeld door 

literatuur te lezen waar het onderwerp helingsprocessen centraal staat. Op deze manier hoopt 

zo meer rust te ervaren, maar ook groei. Zij vertelt hierover: ‘[…] Wij hebben als slaven het 

stukje onvrijheid wat toen ervaren is en wat bij mij diep in mijn collectief geheugen zit, dat… 

daarvan loskomen. Het onvrije… het is collectief. Heeft ook lang bij mij doorgesudderd en nu 

is het voor mij absolute noodzaak om los te komen. Vrij zijn. In de literatuur die ik nu 
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meekrijg: je bent vrij; je heb een vrije wil meegekregen. Die vrije wil wil ik nu verder 

ontwikkelen […]’. Waar nazaten van tot slaaf gemaakten al lange tijd in vrijheid mogen leven, 

is dit in feite niet altijd het geval omdat het gevoel van onvrij zij ook bij de nazaten nog 

mentaal doorwerkt wat een werkelijk gevoel van vrij zijn nog altijd in een bepaalde mate 

heeft beperkt.  

Specifieke familieleden kunnen hier gezien worden als belangrijke Inner-Other zoals de man 

van Mila Landveld of de nichten van Helena Zandgrond, maar ook de familie als 

familiesysteem en de gemeenschap als geheel en literaire schrijvers kunnen hier gezien 

worden als belangrijke Inner-Others. Ook zien we bij deze respondenten een verschuiving 

van Ik-als ontheemd naar ik-als geheeld.  

 
 
Vergelijking tussen de verschillende generaties  

De meest jongste generatie, Vivian Paulina (10-15), geeft aan dat het slavernijverleden voor 

haar niet zoveel betekenis heeft. Thuis krijgt zij van haar moeder wel veel mee over deze 

geschiedenis en hoe de structuren nog steeds doorwerken in het heden, maar vanwege haar 

lichte huid (Nederlandse vader) ondervindt zij hier zelf helemaal geen last van.  

De leeftijdscategorieën 20-25 jaar en 30-45 jaar komen hierna en lijken heel erg op elkaar. Zij 

benoemen allen dat het slavernijverleden nog doorwerkt in hun leven nu, door de koloniale 

mindset die zowel thuis als breed in de samenleving nog heerst. Ook benoemen zij allen dat 

ze op een punt in hun leven zijn dat ze het belangrijk vinden zich in te zetten voor anti-

racisme werk en voor zichzelf op te komen als ze het gevoel hebben dat ze oneerlijk worden 

behandeld. Ook zijn een aantal actief aan de slag gegaan met de interne conflicten die zij 

persoonlijk hebben ervaren als gevolg van de doorwerking van het slavernijverleden, 

bijvoorbeeld het dekoloniseren van hun eigen gedachtengang, maar ook met hun eigen 

emotionaliteit omtrent dit onderwerp (Jeanette Paulina en Mila Landveld).  

Het opkomen voor zichzelf is bij de twee oudste leeftijdscategorieën (50-65 jaar en 70-75 

jaar) ook wel een onderwerp, maar opvallend daarbij is dat het narratief van eigenwaarde toch 

wel de boventoon voert; deze generaties geven aan wel op te merken dat er sprake is van 

racisme en discriminatie, maar dat ze zich daar niet door laten raken en zichzelf niet in een 

slachtofferrol willen plaatsen. Marion Braaf (50-65) geeft aan dat ze dan ook het idee heeft 

dat de generatie van haar dochter op dit moment veel activistischer is dan haar generatie. Ze 

geeft aan dat dit zou kunnen komen, omdat jongeren tegenwoordig mogelijk meer 

discriminatie meemaken. Haar dochter Denise (20-25) is het hier echter niet mee eens en 
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geeft aan: ‘Nee ik denk dat het altijd zo geweest is [hoeveelheid discriminatie], alleen wij zijn 

nu een generatie die dingen niet pikken. Iedereen is heel mondig geworden, dus als we iets 

niet leuk vinden, dan zeggen we dat gewoon. Wij durven nu. […] Jullie generatie [generatie 

van moeder] is naar Nederland gekomen en onze generatie is hier geboren. Ik denk dat dat 

het verschil maakt. Dat jullie dachten van: je komt hier dus je bent alsnog in een vreemd land, 

ik moet me aanpassen. […] Terwijl wij nu zoiets hebben van: hé, maar onze ouders hebben 

ook een bijdrage geleverd aan de samenleving en wij leveren nu ook een bijdrage aan de 

samenleving dus waarom mogen wij onze mond niet openmaken? Ik denk dat dat de reden is 

waarom er zo’n verschil is’. Het verschil tussen de generatie van moeder Marion Braaf en 

dochter Denise Braaf is exemplarisch voor hoe dat ook in andere familieverhalen aan bod 

komt en kan de spanning tussen de generatie laten zien.  
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Figuur 2. Meerstemmige narratieven in de privésfeer samengevat 

  

 
Thema  Narratieven  
Assimilatie  - Wij zijn heel Nederlands opgevoed en de familiegeschiedenis 

werd verzwegen 
- Gedraag je maar wit want dan heb je kansen, dan krijg je kansen 

in het leven en dan heb je zekerheid. 
- Hoe lichter hoe beter, hoe steiler het haar hoe beter, 

Verbinding 
met roots  

- Ik ben mij gaan afvragen waar ik eigenlijk vandaan kom  
- Ik wil bijdragen aan het terugdring van de koloniale amnesia van 

Nederland en ruimte geven aan de verhalen van mijn 
familiegeschiedenis dat altijd verzwegen is 

White-passing  - Ik maak geen negatieve ervaringen mee op basis van de kleur van 
mijn huid  

- Ik voel niet echt een connectie met het verleden   
Dubbelbloed  - op Curaçao ben je one of a million ofzo en dan ben je hier ineens 

een exotisch wezen 
- Ik heb wel echt in twee verschillende werelden geleefd, waarbij 

mijn witte waarden en gekleurde waarden soms met elkaar botsten 
Extern racisme  - Ik doe extra hard mijn best en ben extra beleefd anders word ik 

weer gezien als ‘die buitenlander’  
Intern racisme  - Ook mensen van kleur kijken neer op mensen van kleur  
Familiebanden  - Door ons familietrauma hebben wij geen warme familiebanden en 

is het de norm om liefde te krijgen door goed te presteren op werk 
of school 

Eigenwaarde  - Er is wel sprake van racisme en discriminatie, maar ik laat mij 
daar niet door raken en zoek eigenwaarde in mijzelf 

Verzet en anti-
racisme  

- Ik lijd onder racisme en discriminatie en wil mensen hierop 
aanspreken om hen bewust te maken van hun koloniale 
gedachtenpatronen’ 

Dankbaarheid 
en trots  

- Ik ben trots op de vechtersmentaliteit van mijn voorouders en ben 
dankbaar dat ik daar in het heden ook nog kracht uit kan halen  

Heling  - We kunnen heling vinden in onszelf, de eigen familie en de 
gemeenschap als geheel om te helen van de familietrauma’s en de 
eigen koloniale gedachtenpatronen.  
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Hoofdstuk 6 - Narratieven in de publieke ruimte  
 

Met behulp van de dialogical self theory is in het vorige hoofdstuk inzichtelijk gemaakt wat 

de meerstemmige narratieven zijn binnen de familieverhalen van nazaten van tot slaaf 

gemaakten. Maar welke narratieven over het slavernijverleden, erkenning en excuses komen 

in het publieke debat in Rotterdam aan bod? Deze vraag zal in dit hoofdstuk centraal staan. 

Voor het beantwoorden hiervan zal er gebruik worden gemaakt van de data verkregen door 

het bijwonen van twee dialogen in Rotterdam en de twee interviews met experts. De 

achtergronden van de experts en de achtergrond en opzet van de dialogen zullen eerst worden 

uitgewerkt.  

 

Achtergrond experts  
Peggy Wijntuin is een van de voorstrijders in Rotterdam om het slavernijverleden onder de 

bredere publieke aandacht te brengen. Zij werd in 2006 Rotterdams gemeenteraadslid voor de 

Partij van de Arbeid en heeft zich hier vervolgens twaalf jaar lang bezighouden met de 

gebieden integratie en emancipatie. Zoals eerder te lezen onder de paragraaf ‘De Rotterdamse 

casus’ heeft zij zich met de door haar opgezette projectorganisatie ‘Slavernijmonument 

Rotterdam’ ingezet voor de realisatie van een fysieke plek om het slavernijverleden te 

gedenken en diende zij een motie in die onder andere opriep het slavernijverleden van 

Rotterdam te onderzoeken.  

Wijntuin haar motivatie om zich actief bezig te houden met het onderwerp slavernijverleden 

heeft verschillende redenen. Allereerst haar afkomst; haar overgrootmoeder heeft de 

afschaffing van de slavernij nog meegemaakt en zij, maar ook de twee generaties na haar, 

werden nog allerlei beperkingen opgelegd en werden ‘geknecht door de strengen van het 

verleden’. Wijntuin zelf was de eerste generatie die daadwerkelijk verdere keuzevrijheid 

kreeg en mogelijkheden kreeg om te gaan en staan waar zij wilde.  

Ook persoonlijke ervaringen met racisme van zowel haarzelf als haar dochters hebben haar 

gemotiveerd. Over het moment waarop haar dochter haar na een racistische opmerking tijdens 

het uitgaan vroeg of zij hier nog wel thuishoorde, vertelt zij: ‘Ik kan zeggen: ‘’oh nee, 

natuurlijk horen wij hier thuis!’’, maar ik kan ook verantwoordelijkheid nemen. Om ervoor te 

zorgen dat Nederland ziet dat wij er wel degelijk bij horen. En dat is wat ik heb gedaan. Dus 

zo ben ik uiteindelijk inderdaad ook politiek actief geworden. Om ook mijn stem te laten 

horen aan Nederland om te laten weten dat ook ik aan deze samenleving bouw […] Want als 

ik niet bijdraag aan het vereffenen van paden, aan het elimineren van drempels; wat voor een 
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moeder ben ik dan? Dus ik voel mij verplicht’. Haar verantwoordelijkheidsgevoel als moeder 

met betrekking tot de toekomst van haar kinderen hebben haar mede doen aanzetten om actief 

te worden in het debat.  

 

Net als Wijntuin is Carlos Gonçalves ook Rotterdams gemeenteraadslid geweest onder de 

Partij van de Arbeid (2014-2018). De ontwikkelingen van de stichting Gedeeld Verleden 

Gezamenlijke Toekomst (GVGT) had hij altijd gevolgd, maar Gonçalves kreeg hier in 2013 

een actievere rol bij de realisatie van het slavernijmonument en in 2018 werd hij gevraagd om 

voorzitter te worden van GVGT, wat hij tot op heden nog steeds doet.  

Vanwege de beladenheid van het onderwerp en om represailles te voorkomen twijfelde 

Gonçalves eerst om het voorzitterschap op zich te nemen, maar: ‘[…] als we het hebben over 

racisme, hedendaags racisme, en het feit dat die hedendaagse racisme zo hardnekkig is en zo 

moeilijk is om dat te bestrijden, dan moet je het hele palet aan onderwerpen, die daar van 

belang voor zijn, moet je durven te bespreken en dat betekent: het slavernij- en koloniaal 

verleden. Dit is een heel belangrijk onderdeel in het ontstaan van hedendaags racisme. Je kan 

het niet over racisme nu hebben zonder het dáárover te hebben’. Het kunnen maken van een 

aanzet tot de bestrijding van hedendaags racisme is voor Gonçalves een belangrijke motivatie 

om zijn rol als voorzitter bij GVGT te vervullen. Daarnaast is hij altijd zeer betrokken 

geweest bij maatschappelijke thema’s binnen de stad, specifiek in Rotterdam Delfshaven.  

Opgegroeid in een Kaapverdisch gezin, dat zich onder andere sterk heeft ingezet voor de 

onafhankelijkheid van Kaapverdië met een koloniale slavernijgeschiedenis onder Portugal, is 

het activisme, zoals Gonçalves zelf zegt, hem met de paplepel ingegoten. De raakvlakken met 

zijn eigen achtergrond, maar ook, net als bij Wijntuin, zijn verantwoordelijkheidsgevoel met 

betrekking tot de toekomst van zijn (gekleurde) kinderen motiveren hem nog meer om zich 

met dit onderwerp bezig te houden.  

 

Achtergrond en opzet van de dialogen  
In het gesprek met Carlos Gonçalves vertelde hij mij dat de gemeente Rotterdam stichting 

LOKAAL de opdracht had gegeven te onderzoeken wat de zogenaamde not usual suspects in 

Rotterdam vonden van de onderwerpen herdenken en excuses. Omdat stichting LOKAAL het 

veld rondom koloniaal- en slavernijverleden onvoldoende kende, namen zij weer contact op 

met stichting GVGT. In samenwerking met GVGT organiseerde LOKAAL uiteindelijk zeven 

kleinschalige dialogen, waarvan vijf met Rotterdamse maatschappelijke organisaties en twee 

met een aantal Rotterdamse burgers met diverse achtergronden. De keus voor dialogen met 
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maatschappelijke organisaties die een maatschappelijk doel hebben, was strategisch 

functioneel, omdat deze organisaties al georganiseerd en gevormd zijn en de opdracht die de 

gemeente voor stichting LOKAAL had binnen zes weken ingevuld diende te worden.26  

Voor de dialogenreeks is er gebruik gemaakt van de ‘Socratische dialoogmethode’, waarbij de 

nadruk wordt gelegd op persoonlijke ervaringen getoetst op aannames en overtuigingen met 

als doel wederzijds begrip. Volgens Gonçalves is het vanwege de beladenheid van het 

onderwerp een geschikte methode om ervoor te waken dat het niet escaleert in een 

welles/nietes-gesprek.  

Het thema dat bij deze dialogen centraal stond, was het thema ‘herdenken’ met behulp van de 

centrale vraag: ‘Hoe positioneer je het herdenken van de herinnering en de pijn van het 

slavernij- en koloniaal verleden in een schuldige stad?’. De organisatoren hebben gekozen de 

nadruk te leggen op ‘schuldig’, omdat uit de onderzoeken zou blijken dat Rotterdam niet meer 

kan weglopen van de schuldvraag.  

 

 

Narratieven in de publieke ruimte  
 

Vertegenwoordiging - ‘Dit is al de zoveelste keer dat mijn [Surinaams-Antilliaanse] 

gemeenschap niet wordt vertegenwoordigd!’ 

Vanaf het begin af aan was de kwestie met betrekking tot de representatie van de Surinaams-

Antilliaanse gemeenschap zelf in het debat een sensibel onderwerp. Enerzijds heerst het 

gevoel dat de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap te weinig betrokken wordt bij het debat 

op verschillende niveaus; bij beslissingen en uitvoeringen van nieuw beleid omtrent dit 

onderwerp, maar ook bij bijvoorbeeld dialogen of andere bijeenkomsten die hieraan 

voorafgaan. Bij een van de bijgewoonde dialogen vertegenwoordigde Jay (fictieve naam) de 

Surinaamse-Antilliaanse gemeenschap, maar was het eerste wat hij zei toen hij binnenkwam: 

‘Zo hallo goedenavond. Oh… leuk, dit is al de zoveelste keer dat ik aansluit bij zoiets, maar 

waarbij mijn gemeenschap niet wordt vertegenwoordigd’. Jay was bij deze dialoog bestaande 

uit zeven deelnemers de enige die zijn gemeenschap vertegenwoordigde. Jay gaf daarbij ook 

aan dat hij wel regelmatig wordt gevraagd voor dit soort bijeenkomsten, maar andere mensen 

 
26 Dit betekent ook dat het originele plan, namelijk spreken met de ‘gewone, individuele burger’, maar voor een 
klein gedeelte is gerealiseerd. Twee van deze dialogen bestonden namelijk uit gesprekken met deze gewone 
burger; de andere vijf dialogen bestonden uit gesprekken met maatschappelijke organisaties.  
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uit zijn gemeenschap niet. Daarnaast heeft hij ook het idee dat zijn input in dit soort 

gesprekken uiteindelijk toch niet echt wordt meegenomen in uiteindelijke besluitvorming; hij 

mag in ieder geval vervolgens nooit onderdeel uitmaken van deze processen. Het lijkt er dus 

op dat de gemeenschap wel wordt uitgenodigd om hun stem te laten horen, maar dat hun stem 

niet mee wordt genomen in de besluitvorming. Het lijkt een symbolisch participatief proces 

dat blijkbaar ook nog eens selectief is; er komt telkens dezelfde persoon langs en er wordt 

geen goede dwarsdoorsnede gemaakt van de gemeenschap.   

Anderzijds lijkt uit de narratieven in de publieke ruimte ook dat de Surinaams-Antilliaanse 

gemeenschap sinds kort wel meer breed wordt benaderd om mee te werken aan initiatieven 

zoals de dialogen, maar dat een groot deel van de gemeenschap inmiddels weigert om 

daadwerkelijk mee te doen. Met betrekking tot de georganiseerde dialogen konden sommigen 

genodigden zich niet vinden in de aanpak van de gemeente, omdat zij vinden dat er in de 

structuur en positionering van de juiste mensen niets veranderd is in al die jaren; uiteindelijk 

is het nog steeds de witte man die het laatste woord voert en besluiten neemt. De Surinaams-

Antilliaanse gemeenschap wil dan ook niet meer in gesprek met de gemeente of partijen 

eromheen, zoals stichting LOKAAL (Jay leek hierop dus een uitzondering).   

Het lijkt erop dat er wel een verschuiving gaande is geweest, waarbij de gemeente meer 

moeite heeft geprobeerd te doen om de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap te betrekken 

met deze dialogen, maar dat dit niet aansluit bij de behoefte van deze gemeenschap en de 

kloof tussen de gemeente en de gemeenschap hierdoor mogelijk alleen maar groter is 

geworden.  

 

Wit tegenover zwart – ‘jullie witte mensen zouden ons toch niet begrijpen’  

In het slavernijdebat lijkt er vooralsnog een soort strijd te bestaan tussen de zwarte 

gemeenschap en de witte gemeenschap. Zo gaven sommige deelnemers van de dialogen 

bijvoorbeeld aan dit onderwerp niet te willen bespreken met witte mensen. Exemplarisch 

daarvoor is het gesprek tussen Bart (‘wit’, fictieve naam) en Jay (‘zwart’, fictieve naam). Jay 

gaf al gauw aan dat ‘jullie witte mensen ons toch niet zouden begrijpen’. Hierop gaf Bart aan 

dat hij het spannend vond om met elkaar in gesprek te gaan, maar dat hij graag wilde leren 

begrijpen waar de gemeenschap van Jay mee worstelt en ervoor openstond uit zijn ‘witte 

bubbel’ te stappen. Jay vroeg zich daarentegen hardop af waarom hij tijd zou moeten besteden 

aan het educaten van mensen zoals Bart; dit zou van Jay vragen om zijn pijn omhoog te halen 

en hij zag niet in wat zijn eigen gemeenschap hier nu precies aan zou hebben.  
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Jay ging naar de dialoog om zijn gemeenschap te vertegenwoordigen en zijn boodschap was 

dat vooral mensen van kleur aan de top nodig zijn om verandering teweeg te brengen en witte 

mensen zelf verantwoordelijk zijn om zichzelf meer te educaten. Daar waar Bart met een 

ander doel naar de dialoog kwam, juist om zich meer te educaten, konden zij elkaar hier niet 

in vinden. Bij Jay leek een defensieve houding te ontstaan en wilde duidelijk maken dat het zo 

niet langer kan; er zijn al vaker kleine stapjes genomen, wat niet heeft gewerkt; nu moet het 

over een andere boeg gegooid worden.   

In de andere dialoog kwam dit onderwerp ook ter sprake maar dan op een andere manier. 

Volgens een aantal deelnemers wordt dit wij/zij-denken juist nog in stand gehouden door de 

oudere generatie witte mensen, waarbij mensen van kleur vaak nog worden gezien als het 

onbekende en er nog veel sprake is van racistische gedachtenpatronen. Kinderen van nu 

zouden volgens hen dit systeem kunnen doorbreken door bijvoorbeeld ook meer betrokken te 

worden bij herdenkingen, waardoor er meer begrip en erkenning ontstaat voor in dit geval de 

zwarte gemeenschap.  

Enerzijds lijkt het vanuit de zwarte gemeenschap een uitdaging om toenadering te vinden tot 

de ander. Anderzijds lijkt het vanuit de (oudere) witte gemeenschap een uitdaging om 

toenadering te vinden tot de ander. Gevoelens van frustratie en pijn, maar aan de andere kant 

ook onwetendheid en ‘het onbekende’ lijken hieraan ten grondslag te liggen.  

 

Onwetendheid - ‘[…] Wat heeft Rotterdam nou met slavernij te maken? […]’ 

Onwetendheid lijkt op verschillende punten een belangrijk narratief in de publieke ruimte 

over slavernij; met betrekking tot de realisatie van het slavernijmonument en de dialogen, 

maar ook met betrekking tot structuren zoals institutioneel racisme.  

Wijntuin merkte bijvoorbeeld tijdens de realisatie van het slavernijmonument op dat veel 

mensen geen weet hebben van hun eigen geschiedenis: ‘Tijdens de realisatie van het 

slavernijmonument Rotterdam kreeg ik meermaals de vraag van: ‘’Maar hoezo een 

monument in Rotterdam?, Hoezo?, Wat heeft Rotterdam nou met slavernij te maken?’’ […]’. 

Mensen leken zich bijvoorbeeld niet bewust te zijn van waarom het slavernijmonument in 

Rotterdam werd geplaatst en waarom hij juist aan de Lloydkade staat en niet op een andere 

plek. De reden hiervoor is dat vanaf deze plek in die tijd de schepen vertrokken voor de 

driehoekshandel.  

Ook bij het opzetten en tijdens de realisatie van de dialogenreeks kwam deze onwetendheid 

meerdere keren naar voren. Zo sloegen sommigen organisaties hun uitnodiging tot deelname 
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aan de dialogenreeks af, omdat ze vonden dat ze eigenlijk te weinig wisten over het 

onderwerp om erover in gesprek te kunnen gaan.  

Tijdens een van de dialogen benoemt een deelnemer hoe dit gebrek aan kennis eigenlijk al 

begint bij de geschiedenislessen op school; de periode van de Nederlandse slavernij wordt 

hier voornamelijk beschreven in termen van de Gouden Eeuw en de negatieve kanten worden 

vrijwel achterwege gelaten. Herdenking van deze geschiedenis kwam op school al helemaal 

niet ter sprake. Een deelnemer merkt op: ‘[…] als ik dan hieraan denk en aan de herdenking 

ervan, dan komt er bij mij meer het stekelpunt dat ik er eigenlijk zo weinig over weet. […] En 

de herdenking, zoals ie nu is ingericht… ja, het is niet algemeen bekend of erkend misschien 

zelfs […] Je ziet geen vlaggen buiten hangen zoals normaal gesproken. Er wordt niet kenbaar 

iets aan gedaan, waardoor je er in algemene zin niet aan herinnerd wordt van: hé vandaag is 

de herdenking van het slavernijverleden.’ De herdenking van het slavernijverleden lijkt nog 

niet echt breed te worden gedragen wat het moeilijk maakt verbinding te voelen met de 

herdenking van het slavernijverleden en de geschiedenis van de slavernij van de eigen stad in 

het algemeen.  

Deze onwetendheid lijkt niet alleen te gelden voor de slavernijgeschiedenis op zich, maar ook 

voor de structuren, zoals institutioneel racisme, die hierdoor zijn ontstaan en die onbewust 

van generatie op generatie worden doorgegeven. Gonçalves vertelt hierover: ‘Ja, die zitten in 

het DNA weet je [structuren zoals racisme bij (witte) mensen]. Het wordt doorgegeven zonder 

dat mensen het zelf doorhebben dat het zo is. Heel veel mensen waar ik mee in gesprek raak, 

die hebben gewoon geen idee hoe die structuren werken en hoe dat wordt overgedragen. Dus 

soms ga je dan met mensen in gesprek en dan wijs je ze op dingen en dan zie je ze denken…, 

maar dan zie je ook dat heel veel mensen gewoon daar niet bij stilstaan en niet over 

nadenken. Ze hoeven er ook niet over na te denken. Waarom zouden ze erover nadenken als 

ze er nooit mee geconfronteerd worden? […] Als je altijd in een witte omgeving en de dingen 

zijn vanzelfsprekend […]. Het gebrek aan confrontatie met racisme en de noodzaak om hier 

iets van te vinden of iets mee te doen, zorgt ervoor dat veel mensen geen intrinsieke 

verbintenis hebben met het onderwerp en het een uitdaging maakt om veranderingen door te 

voeren.  

 

Schuld en Boete – ‘[…] Mensen voelen zich persoonlijk aangesproken […]’ 

Op meerdere vlakken zijn er uitdagingen geweest omtrent het op de kaart zetten van het 

onderwerp slavernijgeschiedenis, erkenning en excuses. Het is niet alleen zo dat veel mensen 

hun geschiedenis niet lijken te kennen, maar de noodzaak daarvan ook niet zien; het weg 
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lijken te wuiven onder het mom van ‘het is al zó lang geleden, laten we het over de toekomst 

hebben’ of mensen die vinden dat de betreffende gemeenschap te lang in een slachtofferrol 

blijft zitten. Veel mensen ervaren de slavernijgeschiedenis ook als een ongemakkelijk en 

beladen onderwerp. Mensen voelen zich soms persoonlijk aangesproken als je het over dit 

soort thema’s hebt, en dan ontstaat weerstand en mensen die benoemen dat ze er niks mee te 

maken hebben, vertelt Wijntuin: ‘Onze voorouders waren ook arme arbeiders, dus wij hebben 

er niks mee van doen’ is een voorbeeld van een veelgehoorde uitspraak. Het gaat dan ineens 

om schuld en boete en mensen die bang zijn dat er een schuldvraag bij hen neer wordt gelegd.  

Tijdens de dialogen blikken twee deelnemers terug op hun geschiedenislessen op de 

middelbare school, waar zij ook merkten dat hun geschiedenisdocent het een heel gevoelig 

onderwerp vond om het over te hebben en snel over ging naar ‘de Gouden Eeuw’: ‘[…] Ik 

merkte dat, omdat hij [docent] het een spannend onderwerp vond, dat hij eigenlijk … hij zei 

het slechte gedeelte heel snel en toen ging hij heel snel naar de Gouden Eeuw en hij 

probeerde het ook veel beter te praten […]’.  

Ook tijdens de dialoog van de jongerenraad zelf ontstaat er tussen de deelnemers een 

discussie over het wel of niet schuldig zijn als stad en als burger van de huidige generatie, 

waarbij twee deelnemers aangeven dat ze het belemmerend vinden werken om Rotterdam in 

dit kader te beschrijven als ‘schuldige’ stad. In het volgende hoofdstuk hierover meer.  

 

Doorwerking – ‘[…] het verleden is gekoppeld, is in verbinding, met het heden […]’  

Ondanks dat er volgens sommige burgers twijfels zijn over de connectie van de 

slavernijgeschiedenis met het heden van de Rotterdamse stad, vertelt Wijntuin hoe de 

statistieken duidelijk maken dat het voor de stad Rotterdam wel degelijk belangrijk is om zich 

bezig te houden met de slavernijgeschiedenis; tegenwoordig heeft één op de acht 

Rotterdammers namelijk tot slaaf gemaakte voorouders. Dit laat zien hoe het heden nog sterk 

gekoppeld is aan het verleden. Wijntuin vertelt: ‘Je moet snappen, Rotterdammers van nu 

moeten snappen waarom het Rotterdam van nu er zo uitziet als het eruitziet. Het woord 

‘geschiedenis’ is zo op het oog één woord: geschiedenis. Maar als je goed naar dat woord 

kijkt dan zie je drie woorden: ‘geschied’, ‘en’, ‘is’; het verleden is gekoppeld, is in 

verbinding, met het heden’. De effecten van het verleden zijn volgens zowel Wijntuin als 

Gonçalves nog sterk zichtbaar in het heden, bijvoorbeeld door superioriteitsgedachten die ten 

tijde van de slavernij ontstonden bij de meesters, waardoor mensen van kleur daarmee als 

inferieur werden bestempel en wat nu nog doorwerkt in de vorm van racisme. Om het 
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hedendaags racisme te kunnen bestrijden, is het volgens Gonçalves dan ook noodzakelijk om 

het over het slavernijverleden te hebben.   

Er zijn verschillende mensen die ook tijdens de dialogen aangaven nog elke dag te leven in de 

gevolgen van het slavernijverleden. Als het gaat over racisme en discriminatie, over micro-

agressies, en hoe mensen van kleur in tegenstelling tot witte mensen constant worden 

geconfronteerd met hun kleur; iets waar witte mensen nooit bij stil staan en nooit zullen 

begrijpen: ‘Wat zullen mensen van je denken als je ergens nieuw komt wonen?’ of ‘Hoeveel 

kans maak ik nog als ik een foto bij een sollicitatiebrief plaats?’. Gedachten die een 

gemeenschappelijk goed zijn binnen de gemeenschappen. Wat het hierbij extra ingewikkeld 

maakt, is dat de onwetendheid racisme ook in de hand kan werken, omdat veel mensen het 

niet eens door zouden hebben dat iets opgevat kan worden als racisme.  

Een ander manier hoe de slavernijgeschiedenis doorwerkt in het heden is economisch. Het 

economische systeem dat ten tijde van de slavernij is ontstaan werkt nog steeds door in het 

heden, waardoor het moeilijk blijft om gelijkheid en gelijke kansen voor iedereen te 

bewerkstelligen. Gonçalves vertelt: […] Want men heeft wel de neiging om te zeggen van: oké 

vooruit, nu is er aandacht voor, we gaan het er nu even snel over hebben en dan moet het 

klaar zijn. En daar moeten we voor waken dat we in die valkuil trappen dat we het op die 

manier…. Want… het is 400 jaar he dus… 400 jaar het systeem… namelijk het systeem van 

uitbuiting, economische uitbuiting. Want dat is eigenlijk wat er onder schuilgaat, is dat er een 

systeem is ontstaan van uitbuiting, van het uitbuiten van mensen om economische redenen. 

Dat is eigenlijk de kern van het verhaal weet je. Dus als je kijkt naar slavernij, kolonialisme… 

ook het huidige economische bestel is… ik zie het als een doorlopende lijn […] En dat is waar 

we nog steeds… dat systeem is nog steeds op zijn plek. Het is weliswaar aangepast. Het heeft 

zich aangepast aan de tijd. Het is wat minder gewelddadig dus he. De scherpe kantjes zijn 

ervan af […]’. Ondanks dat het economische systeem dat ten tijde van de slavernij is ontstaan 

enigszins is aangepast, werkt de basis daarvan nog steeds door. Bewustzijn hiervan en van de 

complexiteit ervan is nodig om überhaupt verandering te kunnen bewerkstelligen.  

 

Uitdaging – ‘het is niet iets van de korte termijn’  

Een belangrijke uitdaging die benoemd wordt, heeft te maken met dat mensen al gauw de 

neiging kunnen hebben om het ‘even’ over het onderwerp slavernijverleden te hebben, 

aangewakkerd door maatschappelijke gebeurtenissen zoals de Black Lives Matter-beweging, 

en dan weer over te gaan ‘tot de orde van de dag’; dan moet het klaar zijn. Volgens Gonçalves 

is dit niet de juiste manier; het veranderen van een 400-jarig systeem van uitbuiting moet 
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beschouwd worden als een proces. Het zal geen gemakkelijk gelopen koers zijn, als we willen 

streven naar een meer gelijkwaardige samenleving, want het gaat uiteindelijk allemaal om 

belangen, die na een systeem van 400-jaar niet zo vlug te veranderen zijn: ‘[…] Want het gaat 

om belangen. En je ziet natuurlijk op het moment dat de ene kant roept van: ‘’wij willen meer 

gelijkheid!’’, dan zullen andere mensen van; ‘’ja maar als jullie meer gelijkheid gaan krijgen, 

dan gaat het wellicht ten koste van mijn privilege […] en zijn wij wel bereid om jullie iets 

meer te geven ten koste van mezelf? Ben ik daartoe wel bereid?’’ Je ziet dus dat er heel veel 

mensen zijn die zeggen; ‘’nee daar zijn we niet toe bereid’’, en sommigen zeggen; 

‘’misschien’’. En je hebt nog een aantal die zeggen; ‘’nou ja, onder bepaalde voorwaarden 

wil ik best wel een beetje inleveren zodat jij een beetje meer gelijk krijgt’’. He, dus voordat je 

dus daar bent, dan ben je nog wel heel lang bezig, dus het is niet iets van de korte termijn.’ 

De belangen die hiermee gemoeid gaan, maken het lastig daadwerkelijk iets te kunnen 

veranderen in de structuren die ooit door het slavernijverleden hebben kunnen ontstaan, 

omdat deze belangen niet graag worden losgelaten. Mensen bewust maken van deze 

complexiteit is de uitdaging, stelt Gonçalves.  

 

Bewustwording - ‘de samenleving is in beweging’  

De bewustwording van het onderwerp groeit wel. In Rotterdam is dit op vele manieren 

zichtbaar. Wijntuin merkt op: ‘[…] Ja, op allerlei manieren. Het feit dat ik nu met jou zit te 

praten; ik veel van dit soort gesprekken heb […] Dus ja, ik zie een toenemende mate’.  

En waar de eerste herdenking in Rotterdam begon met tien mensen is de herdenking nu elk 

jaar een groot event waar zo’n 400 mensen op afkomen en nog elk jaar meer groeit. 

Gonçalves vertelt: ‘Het is nu inmiddels ook zo dat regionaal de Rotterdamse herdenking ook 

nog een regionale functie heeft. Want de burgemeester van Schiedam en Krimpen aan den 

IJssel en ik geloof dat er andere gemeentes in het gebied Rijnmond ook willen aansluiten, 

zodat Rotterdam de centrale herdenkingsplek wordt voor het hele Rijnmondgebied. Omdat 

natuurlijk slavernij… alle steden die destijds met name een havenfunctie hadden, die zijn 

betrokken geweest bij de slavernij. Het was Rotterdam, maar ook Vlaardingen, Schiedam, 

Maassluis, al dat soort steden waren er ook bij betrokken en die verdienden ook aan die 

slavernij. En men begint zich steeds bewuster te worden van dat verleden. En beginnen ook 

dus… vinden ook dat ze daar iets mee moeten […]’. Met een toename van de bewustwording 

lijkt in ieder geval de herdenking breder te worden gedagen.  

Daarnaast heeft Rotterdam natuurlijk de stichting GVGT en deze stichting wordt ook steeds 

breder gedragen in andere steden; zo komt er geïnspireerd op de Rotterdamse GVGT 
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mogelijk ook een GVGT in Zwolle. Verder heeft de organisatie van de Open-

Monumentendagen naar aanleiding van het Rotterdam-onderzoek bijvoorbeeld besloten 

volledig in het teken te staan van het koloniaal-en slavernijverleden van Rotterdam en heeft 

het Wereldmuseum direct na de publicaties van de onderzoeken gezegd dat het jaar 2023 

volledig in het teken zal staan van die onderzoeken. Mensen die in het verleden niet of 

nauwelijks iets meekregen van deze geschiedenis krijgen de mogelijkheid om zich hier verder 

in te verdiepen en interesse op te wekken.  

 

Oplossing – ‘Hoe kan ik mij verplaatsen in een ander?’  

Er lijkt een gesprek op gang te komen waarbij de deelnemers van de dialoog zich afvragen 

wat het meest belangrijk is, zodat het onderwerp slavernijgeschiedenis breder gedragen zou 

kunnen worden in de Nederlandse samenleving. Voor sommige ligt er een kans in het 

herdenken: ‘[…] ik denk dat door middel van herdenking kan je ervoor zorgen dat die feiten 

ook wel een beetje vers in je hoofd blijven en dat je inderdaad er nog steeds over gaat praten 

en dus dat je niet onwetend blijft. Niet dat je zoals bij het onderwijs het [informatie over de 

slavernij] gewoon eventjes krijgt en daarna gewoon dat het gewoon wegvaagt. Bij herdenking 

blijft het gewoon nog sterk in je hoofd en ook dat er dan misschien discussie kan ontstaan, 

waardoor… en dialoog’. Herdenken zou kunnen bijdragen aan meer kennis over de slavernij, 

waardoor het meer ingebed wordt in de maatschappij, zeker omdat dit elk jaar structureel 

terugkomt. 

Voor andere deelnemers ligt er qua kennis vooral een taak bij het onderwijs. Hierbij gaat het 

niet enkel per se alleen over onderwijs als institutie, zoals een middelbare school of hoger 

onderwijs, maar ook onderwijzen juist door middel van herdenking, exposities en musea: 

‘[…] Het hoeft niet je schoolboek te zijn die beschrijft hoe het was. Of een docent die gaat 

vertellen hoe het was.[…] Iemand moet het vertellen natuurlijk, of delen, maar het hoeft niet 

je lesboek te zijn denk ik. Onderwijs is groter dan ‘’het onderwijs’’. Gastsprekers worden 

genoemd als vorm van onderwijs. Bij voorkeur iemand die dicht bij deze geschiedenis staat, 

zoals een nazaat van een tot slaaf gemaakten, die kan vertellen wat zijn of haar voorouders 

hebben meegemaakt en kan laten zien wat dat voor hen heeft betekent, maar ook hoe dit nog 

in het heden doorwerkt. Op deze manier kunnen er persoonlijke verhalen worden 

meegenomen in het onderwijs en de deelnemers denken dat door de interactie deze vorm van 

onderwijs, anders dan slechts enkel weergave van feiten, meer indruk zal maken en hierdoor 

ook beter zal blijven hangen. Wel komen ze tot de conclusie dat er in de samenleving 

eigenlijk eerst een systeem gecreëerd zou moeten worden zodat er veiligheid ontstaat om het 
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onderwerp slavernij vanuit beide kanten gemakkelijker te bespreken en zo meer naar elkaar 

toe te groeien; het realiseren van meer soortgelijke dialogen zou volgens hen hierbij kunnen 

helpen.  

 

 
Figuur 3. Narratieven in de publieke ruimte samengevat 

 
  

 
Thema Narratieven  
Vertegenwoordiging  - ‘Dit is al de zoveelste keer dat mijn gemeenschap niet 

wordt vertegenwoordigd’ 
- ‘Wij weigeren om nog mee te doen; het blijft nog steeds de 

witte man die uiteindelijk besluiten neemt’  
Wit tegenover zwart  - ‘Jullie witte mensen zullen ons toch niet begrijpen’  

- ‘Het wij/zij-denken wordt juist in stand gehouden door de 
oudere, witte generatie’  

Onwetendheid  - ‘Wat heeft Rotterdam nou met slavernij te maken?’ 
- ‘Ik weet eigenlijk heel weinig over het slavernijverleden en 

de herdenking ervan’  
- ‘Er heerst veel onwetendheid over de doorwerking van 

structuren zoals institutioneel racisme’  
Schuld en boete  - ‘Mensen voelen zich persoonlijk aangesproken en er 

ontstaat weerstand’  
- ‘Het is al zó lang geleden; laten we het over de toekomst 

hebben’ 
Doorwerking  - ‘Het verleden werkt nog steeds door in het heden in de 

vorm van racisme, discriminatie en micro-agressies’  
Uitdaging  - ‘Het is niet iets van de korte termijn want er zijn allerlei 

belangen mee gemoeid’  
Bewustwording  - ‘Er is een toenemende mate van bewustwording met 

betrekking tot het onderwerp slavernijverleden’  
Oplossing  - ‘Herdenking en onderwijs als hulp om groepen nader tot 

elkaar te laten komen’  
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Hoofdstuk 7 – Erkenning en excuses in de privésfeer en in de publieke ruimte  
 
Hoe verhouden de familieverhalen zich nu tot het publieke debat in Rotterdam over erkenning 

en excuses? Het beantwoorden van deze vraag zal in dit hoofdstuk centraal staan. Voor het 

beantwoorden hiervan zal er gebruik worden gemaakt van de familieverhalen en van de data 

verkregen door het bijwonen van de dialogen en het afnemen van de expertinterviews, waarbij 

er zal worden ingezoomd op wat zij hebben gezegd over excuses en erkenning.  

 

Erkenning en excuses in de publieke ruimte  
De afgelopen maanden hebben er zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan omtrent het 

onderzoeken van het excusesvraagstuk voor het slavernijverleden van Rotterdam, waaronder 

dus de dialogen. Hierbij moet benoemd worden dat ‘excuses en erkenning’ niet het 

uitgangspunt was van de dialooggesprekken, maar ‘herdenken’. Hier is bij de opzet bewust 

voor gekozen, omdat herdenken wordt gezien als een makkelijker onderwerp om gesprekken 

over te voeren. Het idee is dat wanneer men wordt uitgenodigd om een gesprek te voeren over 

excuses de kans kleiner is dat mensen die het ervaren als een ongemakkelijk onderwerp en 

zich misschien persoonlijk aangesproken voelen worden bereikt om ook mee te doen aan de 

dialogen. Om niet al te veel weerstand op te roepen en ook met deze mensen in gesprek te 

blijven, is er dus begonnen met het onderwerp herdenken en is er langzaam toegewerkt naar 

de vraag of dat voldoende is of dat er nog meer nodig is, bijvoorbeeld excuses. 

 

De dialogen  

Tijdens de eerste dialoog in het Verhalenhuis Belvédère kwamen de deelnemers tot de 

conclusie dat er sowieso excuses moeten komen. Excuses wordt hierbij vooral gezien als een 

eerste kleine stap, een aanzet, om verdere vervolgstappen te kunnen maken als het gaat om 

het breder dragen van de slavernijgeschiedenis onder de Rotterdamse samenleving en om 

institutionele structuren zoals racisme en discriminatie aan te kunnen pakken.  

Bij de tweede dialoog met jongerenraad Young010 verschillen de meningen over het belang 

van wel of geen excuses aanbieden. Voor sommige lijkt het niet helemaal eerlijk om als 

individuele Rotterdamse burger excuses aan te moeten bieden. Het beschrijven van Rotterdam 

als ‘schuldige’ stad vinden zij belemmerend werken en ervaren het als persoonlijk aanvallend, 

omdat daarmee indirect ook alle Rotterdamse burgers kunnen worden bedoeld; ‘‘[…] Ik vind 

het wel een heel groot woord om te zeggen ‘schuldige’ stad. Want moet je nagaan als je 

gewoon een bakker bent in de stad Rotterdam en ze gaan dan in jouw naam zeggen van: ‘’Ja, 
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sorry jongens, dat is er gebeurd…’’. Ja tuurlijk is het verschrikkelijk dat het is gebeurd, maar 

ik vind dan dat bijvoorbeeld zo’n haven, organisaties en bedrijven, die ermee hebben 

samengewerkt, sorry moeten zeggen. […] ‘‘Schuldige stad Rotterdam’’ vind ik een beetje 

overdreven. Dan moet je zelf excuses geven terwijl je er misschien zelf niet direct mee te 

maken hebt.’  Deze deelnemer kan zich erin vinden dat bedrijven die ooit winst hebben 

gemaakt met dank aan de slavernij nu nog hun excuses aan zouden kunnen bieden, maar niet 

dat dit moet gelden voor alle individuele burgers; zij kunnen hier in het heden niet meer 

verantwoordelijk voor worden gehouden.   

Anderen zijn juist voor excuses, ook al heb je als individu nu niet per se direct invloed gehad 

op die slavernijgeschiedenis, toch dien je wel je verantwoordelijkheid te nemen, juist omdat je 

ervoor hebt gekozen nu wel onderdeel te zijn van deze stad, die door die geschiedenis zoveel 

te bieden heeft: ‘[…] hoe je het went of keert; als je terugkijkt naar die tijd en de bakker et 

cetera; zij hebben ervan geprofiteerd van de slavernij. De granen… maakt niet uit, hoe je het 

went of keert. Ze hebben ervan geprofiteerd, want zij hebben ook winst kunnen maken, zij 

hebben ook een goede omzet gemaakt en al dat soort dingen. Dus ik denk dat deze excuses 

gewoon nodig zijn, want het heeft ook te maken met een stukje erkenning wat de mensen 

krijgen en de families krijgen die daar mee hebben gedeald als het ware. Ik persoonlijk heb 

niet de slavernij meegemaakt, maar ik kan heel goed begrijpen dat het mensen nog gewoon 

dwarszit. Want het speelt nog steeds door tot op de dag van vandaag.’ Verantwoordelijkheid 

nemen in de vorm van excuses zou kunnen bijdragen aan erkenning voor de families.  

 

De experts  

Peggy Wijntuin stelt dat excuses de eerste stap zullen zijn om verdere veranderingen teweeg 

te kunnen brengen. Gezien de uitkomsten van het Rotterdam-onderzoek zouden excuses een 

logische manier van ‘verantwoordelijkheid nemen’ zijn als stad als geheel; 

verantwoordelijkheid voor de besturen voor hen; voor een gedeeld verleden, voor de 

erkenning dat Rotterdam van ons allemaal is en waarbij er geen ruimte is voor ‘wij’ tegenover 

‘zij’ en we samen naar de toekomst moeten kijken. Aangezien de hele stad profijt heeft gehad 

van de slavernij zou het volgens Wijntuin ook logischer zijn als heel de stad 

verantwoordelijkheid neemt (en niet alleen het college, zoals in Amsterdam), wat daarbij dus 

ook betekent dat het gesprek met het bedrijfsleven wordt aangegaan, en dus Rotterdamse 

burgers erbij te betrekken; ‘Je kunt niet met 600.000 Rotterdammers praten, dat snap je. Je 

gaat niet met 600.000 Rotterdammers aan tafel. Maar je hebt wel een dwarsdoorsnede van je 

samenleving met wie je het gesprek kunt aangaan. En die dwarsdoorsnede, die moet gemaakt 
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worden, zodat je in ieder geval in de verantwoording kunt laten zien dat je met Rotterdam 

gesproken hebt’.  

Ook voor Carlos Gonçalves zijn excuses belangrijk, maar niet als een loos gebaar waarbij als 

het ware enkel sorry wordt gezegd en vervolgens wordt overgegaan tot de orde van de dag. 

Ondanks dat de ongelijkheid en het onrecht die zijn ontstaan en doorontwikkeld door de 

slavernij nooit helemaal meer gelijk te trekken zijn, zullen excuses volgens Gonçalves wel 

een debat over deze ongelijkheid en de bestrijding daarvan kunnen openen : ‘[…] Je kunt niet 

zeggen van: we maken excuus, we vinden het heel erg wat jullie is overkomen, jullie 

voorouders, en dat jullie er nog steeds last van hebben vinden we heel erg, maar het zij zo. 

Nee, je moet dus daadwerkelijk ook zeggen van nou jongens dat [excuses] gaan we doen maar 

vervolgens zorgen we ook dat die ongelijkheid aangepast wordt; racisme en discriminatie 

moet aangepakt worden. De beledigende straatnamen en beelden die eenzijdig het verhaal 

vertellen moeten aangepakt worden. Dus er zijn nog zoveel dingen die je zou kunnen doen’.  

Voor beiden, Gonçalves en Wijntuin, zijn excuses belangrijk om verantwoordelijkheid te 

nemen voor de geschiedenis, maar ook als aanzet om volgende stappen te nemen in de vorm 

van reparations.  

Gonçalves en Wijntuin stellen ook beiden dat er uitdagingen zijn als het gaat over het op de 

kaart zetten van het onderwerp slavernijverleden in het algemeen en erkenning en excuses 

specifiek; onwetendheid, stereotypering van slachtoffergedrag en weerstand. Om iets te 

kunnen veranderen is het een uitdaging om ook met deze mensen in gesprek te komen en mee 

in gesprek te blijven.  

 

Erkenning en excuses in de privésfeer  
In de families komt het onderwerp excuses op verschillende manieren naar voren. Sommige 

familieleden geven aan persoonlijk geen waarde te hechten aan excuses, maar wel begrijpen 

dat dit activisten een gevoel van erkenning kan geven. Anderen vragen zich af in hoeverre 

excuses nut zal hebben en in welke mate de huidige generatie hier nog verantwoordelijkheid 

voor kan nemen. Een enkeling vindt excuses gepast en haalt hier ook zelf betekenis uit.  

Meerdere familieleden (Mascha Landveld, Astrid Paulina, Eva Bloemgaard en Maria 

Zandgrond) stellen dat excuses voor hen persoonlijk niet echt nodig zijn, maar tegelijkertijd 

begrijpen ze wel dat anderen hier wel behoeften aan zouden hebben. Astrid Paulina vertelt: 

‘Ja ik red me wel. Ik kan doen wat ik wil. Ik woon in een leuke flat midden in het centrum, 

maar daar heb ik ook keihard voor moeten werken. Maar ik begrijp dat er mensen zijn die 

lijden. Zelfs die ene nicht van mij die neerkijkt op zwarte mensen; dat is ook een vorm van 
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lijden weet je dat. Dat is ook iets dat stamt uit de slavernij. Zij discrimineert gewoon, omdat 

dat is de manier waar dat lijden zich bij haar toont. […] Ik heb empathie voor mensen die tot 

nu toe lijden door dat slavernijverleden, weet je. Dat ze zich minderwaardig voelen, of dat ze 

geen werk kunnen vinden of dat er op hun wordt neergekeken. Natuurlijk heb ik empathie en 

kom ik voor ze op als dat moet. Ik zal voor ze vechten als het moet, maar zelf heb ik er niks 

aan. Ik bedoel… wat heb ik aan die excuses? Niks.’ Zelf zit Astrid niet per se te wachten op 

excuses, omdat zij niet het idee heeft dat zij lijdt onder de gevolgen van de 

slavernijgeschiedenis. Wel denkt zij dat excuses behulpzaam kunnen zijn bij het ervaren van 

erkenning en het verder kunnen groeien in het leven bij de mensen die nu nog wel lijden 

onder die geschiedenis.  

De Familie Braaf is een familie die hier wel persoonlijke betekenis in zouden zien, net als 

Jeanette Paulina. Als er excuses zouden komen, zouden ze het belangrijk vinden dat dit 

gebeurt op de plek waar het allemaal heeft plaatsgevonden, dus bijvoorbeeld op een plantage 

in Suriname en dat dit groots uitgezonden wordt op televisie. Hierbij vinden zij het vooral 

belangrijk dat er niet zomaar excuses worden aangeboden, maar dat er goed research is 

gedaan door bijvoorbeeld nazaten hun verhaal te laten vertellen over wat voor een impact het 

op hen heeft gehad en dat de mensen die excuses aanbieden zich echt bewustzijn van waarom 

ze nu precies excuses aanbieden, dat de relevantie ervan echt tot hen doordringt: ‘Ik denk dat 

het heel belangrijk is dat ze zich realiseren dat ze toch iets met mensen hebben gedaan. Dus 

niet gewoon van ja… ‘we zeggen sorry voor weet ik het …’, maar gewoon dat ze zich 

realiseren en bewustzijn van dat ze een groep mensen uit Afrika hebben gehaald, 

maandenlang op boten hebben laten zitten onder de meest rare omstandigheden… vervolgens 

in Suriname hebben geplaatst om te werken op… in de hete zon op plantages… hebben 

gemarteld, vrouwen hebben verkracht. […] Het zijn niet de mensen van nu die het hebben 

gedaan, maar ze moeten zich toch realiseren dat wat hun voorouders hebben gedaan effect 

heeft gehad op hoe het nu is. ‘’ Een excuus kan volgens Marion Braaf en Jeanette Paulina 

bijdragen aan dat de gemeenschap zich gehoord en erkent voelt. Jeanette geeft hierbij aan dat 

het ook belangrijk is dat er hierbij ook oog is voor nazaten uit onder andere voormalig 

Nederlands-Indië en Brazilië en niet alleen het Caribisch gebied en Suriname.  

De dochter van Jeanette, Vivian Paulina, vraagt zich af in hoeverre excuses überhaupt zin 

heeft: ‘Ik denk niet dat er echt serieus iets is wat je makkelijk kan zeggen zodat het gewoon 

minder pijn doet. Want mensen met een donkere huidskleur die worden nog steeds 

gediscrimineerd en er is racisme nog steeds. Dus als hij [Rutte] dan sorry zegt en daarna 

weer verder gaat… dan ja: wat voor een nut heeft het? Ik weet niet wat ie zou kunnen 
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zeggen… En als het daarna stopt [racisme en discriminatie] dan zou het fijn zijn en natuurlijk 

handig zijn, maar ik zie dat niet gebeuren’. Het nut van excuses wordt hierbij in twijfel 

getrokken, omdat er wordt gedacht dat dit geen directe verandering teweeg kan brengen, 

bijvoorbeeld als het gaat over de bestrijding van koloniale gedachtenpatronen.  

Voor de andere familieleden van familie Zandgrond (Alicia en Helena) gaat het niet om 

excuses of om woorden, maar vooral om de erkenning van de scheefheid van het 

economische systeem. Hierbij doelen ze op dat het economische systeem dat is ontstaan ten 

tijde van de slavernij eigenlijk nog steeds werkzaam is, ondanks dat het nu misschien gaat 

over andere grondstoffen; waar het Westen tijdens de slavernij profiteerde van bijvoorbeeld 

suiker uit Suriname, dat was verkregen door het werk van de tot slaaf gemaakte onder 

erbarmelijke omstandigheden, profiteren landen als België en Nederland tegenwoordig van 

het goud dat geproduceerd is in Suriname, terwijl ook deze contracten volgens de respondent 

op roofbasis zijn afgesloten. Dit geeft de respondent als slechts een voorbeeld, maar ze geeft 

aan dat er nog steeds heel veel meer landen zijn die profiteren van dit systeem tegenover 

landen of bevolkingsgroepen die hieronder lijden. Bewustwording en verandering van dit 

economische systeem zijn nodig als die excuses echt zin willen hebben; anders is het slechts 

een loos gebaar.  

 

Herstelbetalingen of reparations  

Verschillende familieleden geven aan dat zij persoonlijk niet zitten te wachten op 

herstelbetalingen of andere vormen van reparations, maar vinden het belangrijk dat als er 

herstelbetalingen komen dat deze gebruikt worden om Suriname en de Antillen op te bouwen, 

omdat het door Nederland als kolonisator heel slecht zou zijn achtergelaten met slechte 

leefomstandigheden. Bijvoorbeeld in de vorm van projecten en cursussen voor de jongere 

generaties om op die manier te investeren in de toekomst of door te investeren in het 

verbeteren van de wegen en de Surinaamse economie. Helena Zandgrond zegt daar 

bijvoorbeeld over: ‘Je moet geen excuses voeren. Je moet ervoor gaan zorgen dat wij daar 

[Suriname] ook een normale levensstandaard kunnen krijgen ooit. Je [Nederland] probeert 

iedereen van je af te stoten: Curaçao, Aruba, Sint-Maarten; bepalen dat zij geen geld krijgen. 

Want zij hebben geen macht. Het geld is bij jou. Maar waar komt het geld in eerste instantie 

vandaan?’.  

Hierbij benadrukt Helena, net als Mischa Landveld dat wanneer Nederland geld zou schenken 

aan Suriname en de Antillen dat het daarbij wel zeer belangrijk is dat Nederland zich minder 

opstelt als nog steeds de kolonisator door te bepalen waar het geld precies aan besteed moet 
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worden, iets wat voorheen ook vaker zo gebeurde; maar ook dat het belangrijk is dat 

Nederland de macht minder naar zich toetrekt door bijvoorbeeld kennis, zoals maritieme 

kennis, te delen met de andere landen.  

 

Vivian ziet een monument nog als mooie optie als het gaat over reparations. 

Een monument ziet zij als een mooie plek om te kunnen herdenken en blijven herinneren en 

geeft volgens haar meer blijk van de overheid dat ze vinden dat ze iets fout hebben gedaan. 

Reparations in de vorm van geld geven aan nakomelingen vindt zij minder geschikt: ‘’Als ik 

[Rutte/de overheid] je dat geld geef, wees dan gewoon stil daarna, we hebben het er dan nooit 

meer over en alles is opgelost’’. En als je een monument hebt, is het wel een soort van zo van: 

het is iets wat wij fout hebben gedaan en dat is iets wat we goed moeten blijven herinneren’. 

Reparations in de vorm van geld ziet zij als een soort afkoopsom van het aangedane leed waar 

vervolgens niet meer naar gekeken hoeft te worden en misschien wel over gezwegen wordt 

terwijl met een monument dat leed wordt erkend en er over gesproken kan blijven worden.  

Andere mogelijkheden van reparations die benoemd worden hebben voornamelijk de focus 

op onderzoek en educatie om beter inzichtelijk te maken wat er nu eigenlijk precies heeft 

plaatsgevonden in die tijd door bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de geldstromen van 

plantage-eigenaren en hoe het toch komt dat Nederland zo’n rijk land is en het ontstaan van 

de klassenmaatschappij. Het idee is dat door meer kennis door onderzoek het 

slavernijverleden mogelijk breder gedragen kan worden in de Nederlandse samenleving en 

meer inzicht kan geven in hoe het dekolonisatieproces te kunnen versnellen.  

Wat betreft educatie wordt er benoemd te investeren in goede geschiedenismusea en 

geschiedenisboeken, waarbij het mooi zou zijn als bijvoorbeeld Nederland en Suriname 

zouden kunnen samenwerken door informatie en materialen over deze geschiedenis met 

elkaar uit te wisselen en Nederland zich niet enkel meer richt op ‘De Gouden Eeuw’. Nadine 

Landveld zegt hierover: ‘Dat het in het curriculum komt van onderwijs, dat het echt een 

waardige plek gaat krijgen in de samenleving en dat die kennis, ja en die verhalen, mogen 

worden opgeschreven, worden verspreid, worden gelezen. Dat we dit nooit gaan vergeten. 

Dat deze verhalen verteld blijven worden en dat Nederland ook in de spiegel gaat kijken. […] 

En dus dat iedereen gezien wordt. Dat zou een mooie herstelbetaling zijn. En wat voor een 

manier… dat gaan we al doende verder uitvinden, maar wel dat iedereen wordt gezien, 

doordat zoiets als The Black Archives… dat dat in het curriculum kan komen en dat het niet 

een volledig wit, westers, nog best wel koloniaal… ja samenleving is.’  
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Dialooginitiatieven  

Niemand van de gesproken familieleden heeft van de Rotterdamse dialooginitiatieven 

gehoord. Toch zijn er een aantal familieleden die aangeven gemotiveerd zijn in de toekomst 

eventueel deel te nemen aan dit soort initiatieven: bijvoorbeeld als act van emancipatie als 

Creoolse vrouw (Helena Zandgrond), maar ook om als brug te fungeren tussen de 

Nederlandse gemeenschap en de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap. Mascha Landveld 

zegt hier bijvoorbeeld over: ‘[…] als ik erbij zou kunnen helpen en als het me gevraagd zou 

worden en het zou nodig zijn, dan zou ik wel ondersteuning willen bieden […] Maar juist 

misschien ook omdat je zo Nederlands bent opgevoed dat je je kan verplaatsen in wat zij 

meemaken en hoe Nederlanders er tegenaan kijken […] Ja en om daarmee misschien te 

kunnen helpen en ondersteunen in de dialoog… dat ze elkaar kunnen vinden, want ik heb het 

gevoel dat ik mij in beide kampen, in beide partijen, kan verplaatsen.’  

Andere familieleden vragen zich af of binnen deze dialooginitiatieven wel alle stemmen 

gehoord worden. Zo vraagt Mila Landveld zich af of de organisatie van de dialogen niet 

actiever op zoek moet gaan naar de verhalen van de gemeenschap zelf. Anderen (Astrid 

Paulina en Alicia Zandgrond) vragen zich af of de mensen die een stem krijgen binnen deze 

dialogen niet te emotioneel betrokken zijn en uiteindelijk eigenlijk maar één richting op 

zouden willen in het gesprek. Er wordt gedacht dat voornamelijk de mensen met de grootste 

mond het woord voeren en dat dit vaak ook de mensen zijn die zich het meest gediscrimineerd 

voelen. Deze emoties blokkeren volgens hen de weg om een dialoog te kunnen voeren.  

Tot slot zijn er familieleden die aangeven helemaal geen geloof te hebben in het nut van deze 

dialooginitiatieven. Eva Bloemgaard geeft bijvoorbeeld aan dat er volgens haar nooit een 

situatie zal komen waarin de zwarte en witte gemeenschap elkaar volledig zullen accepteren, 

omdat racisme zo geïnstitutionaliseerd is. Een dialooginitiatief zou hier volgens haar niet aan 

kunnen bijdragen. Jeanette Paulina geeft aan geen behoefte te hebben haar ‘zielige verhalen’ 

nog te vertellen in bijvoorbeeld een dialoog. Volgens haar heeft het geen nut om het leed nog 

eens op tafel te gooien; dit leed kennen mensen inmiddels al. Jeanette Paulina geeft aan moe 

te zijn van deze kleine stapjes.  

 

Op de vraag hoe de familieverhalen zich nu verhouden tot het publieke debat over erkenning 

en excuses en de vragen: horen zij elkaar?, kan er in ieder geval gesteld worden dat er in het 

publieke debat vooral een vraag heerst wie precies excuses aan moeten bieden en of daar nog 

een verschil is tussen individuele en collectieve excuses. Als er excuses komen wordt het 

vooral gezien als een eerste stap om problematiek zoals racisme aan te pakken.  
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Uit de familieverhalen lijkt de vraag wie precies excuses aan moet bieden niet echt te spelen 

en dat als er excuses zouden komen dit vooral gaat om erkenning. Het wordt niet direct 

benoemd als eerste stap richting het oplossen van problemen met betrekking tot discriminatie 

en dergelijke en lijkt over het algemeen een minder goot onderwerp van gesprek te zijn in 

vergelijking met de nadruk die erop wordt gelegd in de publieke ruimte.   

 

 
Figuur 4. Erkenning en excuses in de privésfeer en in de publieke ruimte samengevat 

 
 Privésfeer  Publieke ruimte  
Erkenning 
en excuses  

-Wij hechten persoonlijk geen 
waarde aan excuses, maar 
begrijpen dat dit zou kunnen 
bijdragen aan een gevoel van 
erkenning bij anderen  
 
-Wij vragen ons af in hoeverre 
excuses nog nut zullen hebben 
en in welke mate de huidige 
generatie nog verantwoordelijk 
kan worden gehouden voor deze 
geschiedenis  
 
-Wij vinden excuses gepast en 
halen hier zelf ook betekenis uit  

Dialogen:  
-Voor excuses: als hedendaagse burgers 
van de stad Rotterdam moeten wij ook nu 
onze verantwoordelijkheid nemen  
-Tegen excuses: wij kunnen als 
hedendaagse burgers niet meer 
verantwoordelijk worden gehouden voor 
wat er toen is gebeurd.  
 
Experts:  
-Voor excuses: excuses zijn belangrijk om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
geschiedenis, maar ook als aanzet om 
volgende stappen te nemen in de vorm van 
reparations 

Reparations 
  

-Reparations om Suriname en 
de Antillen op te bouwen  
 
-Monument als reparation 
 
-Investering in onderzoek en 
educatie als reparation 

 

Dialogen  -Nuttig om als brug te fungeren 
tussen de twee gemeenschappen 
 
-Nuttig zolang alle stemmen 
gehoord worden en mensen niet 
te emotioneel betrokken zijn  
 
-Hebben geen nut meer; er 
worden zo te kleine stapjes 
gemaakt en we zullen toch nooit 
echt nader tot elkaar komen, 
omdat racisme te diep is 
geïnstitutionaliseerd.  
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Hoofdstuk 8 - Conclusie  
 
De verschillende datasets hebben laten zien dat er in de narratieven met de families andere 

thema’s naar voren komen dan in de narratieven uit de publieke ruimte. Door de bevindingen 

uit voorgaande hoofdstukken samen te voegen en toe te lichten hoe deze zich verhouden tot 

elkaar en de dialogical self theory zal er in dit hoofdstuk antwoord worden gegeven op de 

centrale vraagstelling:  

 

‘Wat zijn de meerstemmige narratieven van nazaten van tot slaaf gemaakten omtrent de 

betekenis en doorwerking van het slavernijverleden in de privésfeer en hoe verhouden deze 

zich tot het publieke debat over erkenning en excuses?’ 

 

The Dialogical Self Theory heeft geholpen de meerstemmigheid binnen familieleden van 

nazaten van tot slaaf gemaakten inzichtelijk te maken door de verschillende ik-posities en 

Inner-Others te identificeren. Zo hebben we met behulp van deze theorie kunnen zien dat er 

familieleden zijn die de ik-posities ik-als wit persoon en ik-als niet verbonden met het 

verleden hebben. Bij deze familieleden werd het slavernijverleden en de roots niet besproken 

thuis of verzwegen. Ze hebben zich altijd moeten ‘over assimileren’ aan de witte westerse 

norm door bijvoorbeeld hard te studeren en ABN-Nederlands te spreken. Dit zijn ik-posities 

die gemakkelijk naast elkaar lijken te kunnen bestaan. Tegelijkertijd kunnen deze 

familieleden ook ik-posities hebben, die minder makkelijk naast de voorgaande kunnen 

bestaan, zoals Ik-als verbonden met het verleden. Meerdere respondenten zijn zich op een 

later moment in hun leven op een bepaalde manier toch gaan verdiepen in hun afkomst, 

waardoor je ziet dat er nieuwe posities bij kunnen komen die eerst wat dieperliggend waren. 

Daar waar Ik-als wit persoon voor lange tijd de boventoon heeft gevoerd, gaat Ik-als 

dubbelbloed dan ineens een grotere rol spelen. Een intern conflict van Ik-als wit persoon en 

Ik-als dubbelbloed kan hieraan voorafgaan. Daarbij kunnen we zien dat Ik-als wit persoon 

voor lange tijd meer de boventoon heeft gevoerd door bepaalde Inner-Others, waarbij vaak de 

ouders of een specifieke enkele ouder gezien kon worden als belangrijke Inner-Other.  

Ook hebben we gezien dat er individuen zijn die een Ik-positie hebben waarbij er geen 

verbondenheid is met het verleden, maar ook een Ik-positie hebben waarbij er met trots en 

dankbaarheid wordt gekeken naar dit verleden. Ook zijn er individuen die bijvoorbeeld Ik-als 

white washed eerst als boventoon hadden en zich later meer zijn gaan verdiepen in het eigen 
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verleden en zo Ik-als activitisch een grotere rol is gaan spelen en meer de boventoon is gaan 

voeren. 

 

Door op zoek te gaan naar de belangrijke Ik-posities en Inner-Others werden ook de power 

dynamics meer inzichtelijk. Zo hebben we gezien dat bij meerdere families een stem uit de 

familie een belangrijke Inner-Other was, die ook in veel gevallen voor lange tijd een grote rol 

heeft gespeeld in de identiteit van het individu en daardoor bepaalde Ik-posities aannam zoals 

Ik-als wit persoon of Ik-als white washed. Dit liet zien op welke manier de koloniale mindset 

nog onderdeel was van de families zelf en ook nog steeds is. Bijvoorbeeld doordat het 

voldoen aan de witte westerse norm wordt gezien als de juiste en betere manier van handelen 

en gedragen, door hard te werken, maar zich ook qua uiterlijkheden aan te passen, zoals door 

het haar te straighten en de huid te bleken. Deze koloniale mindset was terug te zien door het 

zwijgen over het verleden, maar ook de discriminatie binnen families maar ook naar buiten 

toe; waarbij hoe donkerder wordt gezien als des te slechter. Dit laat zien dat de discussie over 

het slavernijdebat niet alleen moet gaan over zwart tegenover wit, maar deze discussie ook 

binnen de families van nazaten van tot slaaf gemaakten te voeren is om zo te reflecteren op de 

eigen positie en de betekenis en invloed van de mogelijke eigen koloniale mindset. Zo kan er 

voorkomen worden dat het debat blijft hangen in de dichotomie van zwart tegenover wit en 

kan een verschuiving van het perspectief waarbij de privésfeer meer wordt betrokken helpen 

bij effectieve verandering en een brug te slaan tussen de ‘witte’ en ‘zwarte’ gemeenschap.  

 

Over het algemeen kan er gezegd worden dat het binnen het publieke debat nog altijd lijkt te 

gaan om twee groepen die tegenover elkaar staan, waarbij de ene groep (‘zwart’) iets van de 

ander (‘wit’) verwacht, bijvoorbeeld excuses of een grotere rol in besluitvorming, en de 

andere groep daar nog regelmatig op reageert met onwetendheid. Stemmen uit de publieke 

ruimte, maar ook een enkele stem uit de privésfeer, beschrijven hoe er nooit een moment zal 

kunnen komen, waarbij wit en zwart elkaar volledig begrijpen, omdat de koloniale mindset zo 

geïnstitutionaliseerd is. ‘Verantwoordelijkheid’ is in de publieke ruimte ook een belangrijk 

begrip, waarbij de vraag speelt wie in het heden nog verantwoordelijk kan worden gehouden 

voor deze geschiedenis en wie precies excuses zou moeten aanbieden. Ook wordt er binnen 

de publieke ruimte gezocht naar mogelijkheden hoe het slavernijverleden breder gedragen kan 

worden onder de hele Rotterdamse samenleving zodat men zich onder andere meer bewust 

wordt van het belang van excuses en erkenning en de twee groepen mogelijk wel nader tot 

elkaar te brengen.  
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De familiegesprekken laten zien dat er verschillende meningen zijn over excuses en het nut 

ervan, waarvan een enkeling aangeeft hier persoonlijke betekenis uit te halen. De 

familiegesprekken laten ook zien dat erkenning en heling ook binnen de families en de 

gemeenschappen zelf gevonden zouden moeten worden, omdat ook niet iedereen binnen de 

gemeenschap zelf zich educated genoeg voelt over de slavernijgeschiedenis van de eigen 

familie en de koloniale mindset en het voldoen aan de westerse norm hier ook een grote rol 

spelen; hierop reflecteren en mee aan de slag gaan met de eigen gemeenschap zou heling tot 

stand kunnen brengen en het gevoel van ontworteld zijn kunnen verzachten.  
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Hoofdstuk 9 - Discussie  

 

Sinds de oprichting van het nationale slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark in 

2002 is er in Nederland een breed publiek debat gaande over de slavernij. Recentelijk heeft dit 

debat zich toegespitst op de vraag of er excuses gemaakt moeten worden voor deze 

slavernijgeschiedenis. In dit debat lijken de witte en de zwarte perspectieven over het 

algemeen tegenover elkaar te staan terwijl de sociale werkelijkheid veel complexer is dan dat.  

Dit onderzoek heeft als doel gehad een bijdrage te leveren om het slavernijdebat 

meerstemmiger te maken door aan de hand van familieverhalen de narratieven binnen 

families te onderzoeken en te kijken hoe dit zich verhoudt tot het publieke debat over 

erkenning en excuses.   

Wat zijn de nieuwe inzichten die dit onderzoek hebben opgeleverd en wat kunnen deze 

inzichten betekenen voor het huidige slavernijdebat, maar ook op wetenschappelijk en 

humanistisch gebied?  

 

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in ieder geval Amsterdam, 

Rotterdam en Utrecht in grote mate betrokken waren bij de slavenhandel en slavenarbeid en 

hier ook lang van geprofiteerd hebben (Brandon, Jones, Jouwe & Van Rossum, 2020; 

Oostindie, 2020; Van Stipriaan, 2020; Guadeloupe, Van de Laar & Van der Linden, 2020; 

Jouwe, Kuipers & Raben, 2021). Ook heeft zich de laatste jaren in de wetenschappelijke 

literatuur een uitgebreid debat ontwikkeld over vragen zoals op welke manier dit koloniaal- 

en slavernijverleden bepaalde structuren in onze samenleving heeft achtergelaten, waardoor 

niet iedereen gelijk wordt behandeld en er sprake is van ‘wij’ tegenover ‘zij’ (Wekker, 2016, 

p. 8). Wat zijn de meerstemmige narratieven omtrent de betekenis en doorwerking van deze 

slavernijgeschiedenis binnen families van nazaten van tot slaaf gemaakten?  

De resultaten van deze masterscriptie laten zien dat de meeste respondenten op zeer 

regelmatige basis nog de doorwerking ervaren van dit koloniale- en slavernijverleden, meestal 

in de vorm van racisme en discriminatie. Zo worden ze op basis van de kleur van hun huid op 

regelmatige basis als minderwaardig beschouwd en ervaren zij dat zij in tegenstelling tot een 

wit persoon harder moeten werken om eenzelfde diploma of waardering te behalen.  

Tegelijkertijd laten de resultaten zien dat deze doorwerking van de koloniale-en 

slavernijgeschiedenis niet alleen resulteert in wit tegenover zwart, maar ook binnen de zwarte 

gemeenschap zelf leeft. Zo heerst in verschillende families zelf in meer of mindere mate nog 

een gekoloniseerde mindset, die ervan uitgaat dat het voldoen aan de witte westerse norm de 
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betere standaard is. Zo wordt er binnen de gemeenschap extra hard gewerkt, worden haren 

gestraight en de huid gebleekt en wordt de afkomst verder ontkent door de taal niet te spreken 

en over het verleden gezwegen. Deze gekoloniseerde mindset laat ook veel racisme binnen de 

gemeenschappen zelf zien, want; hoe lichter de huid hoe beter. Ook naar de eigen donkerdere 

familieleden kan zo neerbuigend worden gekeken. De gesprekken laten ook zien dat dit een 

gevoel van ontheemd met zich mee kan brengen of andere interne conflicten.   

De sociale werkelijkheid is dus veel complexer dan de dichotomie van zwart tegenover wit en 

er valt ook niet alleen iets ‘op te lossen’ door wit te ‘dekoloniseren’, maar kennis en een open 

gesprek binnen de gemeenschap zelf zouden ook behulpzaam kunnen zijn om te reflecteren 

op de eigen koloniale mindset en zo te komen tot heling, wat wellicht verbinding met elkaar 

en zichzelf teweeg kan brengen.  

 

Mede als gevolg van de Zwarte Pieten-discussie en de Black Lives Matter-beweging is het 

slavernijverleden ook onderdeel geworden van een breed maatschappelijk debat over racisme, 

discriminatie en polarisatie. Deze ontwikkelingen, zoals een Black Lives Matter-beweging, 

laten zien hoe sommigen groepen zich ongelijk of onrechtvaardig behandeld voelen of hebben 

gevoeld en hoe zij streven naar een actief pluralistische samenleving, waar ieder individu, 

ongeacht afkomst gelijkwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Psycholoog Hans Alma 

(2014) beschrijft dit actief pluralisme als volgt: ‘[…] actief pluralisme waarin elke stem 

gelijkwaardig kan meespreken en zichzelf ter discussie durft te stellen. De dialoog die in 

actief pluralisme op gang wordt gebracht is niet vrijblijvend, maar leidt tot verandering. Het 

geliefkoosde beeld van een homogene, ‘normale’ samenleving die tolerant staat tegenover 

verschillen zal aangepast moeten worden aan de meerstemmige realiteit van superdiversiteit. 

Dominante referentiekaders mogen in vraag gesteld worden en kunnen veranderen’ (p. 3). 

Het actief pluralisme zou hiermee dan omschreven kunnen worden als een pleidooi om als 

gelijke aan het gedeelde leven deel te nemen. Tegelijkertijd is er door middel van reflectie en 

dialoog wel ruimte om inhoudelijke diversiteit aan te kaarten en door zo de waarde van de 

ander in te zien, meer naar elkaar toe te stappen. Op deze manier kunnen we komen tot een 

gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke symbolen om zo hopelijk polarisatie tegen te 

gaan en niet meer enkel te spreken van ‘zwart’ tegenover ‘wit’, ‘wij’ tegenover ‘zij’ 

(Vanheeswijck, 2008; Moyaert, 2013; Anckaert, 2016).  

Het theoretisch kader van waaruit gewerkt is voor dit onderzoek is The Dialogical Self Theory 

geweest wat gezien zijn dialogische karakter gezien kan worden als behulpzaam om tot dit 

actief pluralisme te komen. Het principe van de dialoog is een van de belangrijkste 
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humanistische beginselen, die hoort bij een van de centrale humanistische gedachten, 

namelijk: ‘alle mensen horen elkaar als gelijken te zien en te behandelen, aan alle mensen 

komt menselijke waardigheid toe’ (Derkx, 2010, p. 48). Dit beginsel heeft onder andere te 

maken met de bereidheid tot dialoog, maar ook de waardering voor diversiteit en 

verdraagzaamheid. Dialoog kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. In dit 

kader ga ik uit van wat Alma & Suransky (2017) schrijven over dialoog. Hierbij wordt de 

dialoog niet alleen als ‘softtoolinstrument’ gezien, maar als een situatie die gecreëerd wordt, 

waarin structurele machtsongelijkheden en privileges die individuen binnen dialogische 

ruimtes brengen, expliciet worden benoemd, niet alleen op persoonlijk emotioneel level, maar 

ook in termen van uiteenlopende historische en politieke analysen. Vanuit dit perspectief is 

dialoog niet alleen gericht op het beter begrijpen van het zelf en tussen individuen onderling, 

maar kan dialoog gezien worden als een politieke activiteit, die gevolgen heeft voor actie in 

zowel de privésfeer als de publieke sfeer. Een dialoog wordt volgens Alma & Suransky 

immers altijd gekarakteriseerd door bepaalde power relations; dit komt door de specifieke 

historische en politieke omstandigheden van de dialoog zelf en door de bagage van 

persoonlijke en systemische privileges en hindernissen die deelnemers met zich meebrengen. 

Een dialoog is zo niet vanzelfsprekend een setting die veiligheid en gelijkheid garandeert. Dit 

is relevant voor deze scriptie, omdat het precies gaat over die machtsverschillen en power 

dynamics, waarbij we gezien hebben hoe bepaalde groepen of perspectieven niet gehoord 

worden, bijvoorbeeld omdat ze worden ondergesneeuwd door de koloniale mindset; een 

mindset die is ontstaan ten tijde van de slavernij, waarbij wit de norm is en waarbij deze 

mindset soms dus ook in de families van kleur lijkt te overheersen.  

Het gebruik van The Dialogical Self Theory laat zien hoe deze dialoog niet alleen tussen 

mensen en omgevingen kan plaatsvinden, dus extern, maar hoe deze dialoog ook intern plaats 

kan vinden. De resultaten die met behulp van deze theorie zijn verkregen laten namelijk zien 

dat een individu binnen zichzelf meerdere stemmen kan hebben, die soms vragen om met 

elkaar in dialoog te gaan om meer met zichzelf in verbinding te komen, bijvoorbeeld: Ik-als 

dubbelbloed en Ik-als wit persoon; Ik- als verbonden met het verleden en Ik-als niet 

verbonden met het verleden; Ik- als ontheemd en Ik-als dankbaar en trots.   

Door naar deze meerstemmigheid te luisteren en deze dialogisch te benaderen is dit 

onderzoek een meerwaarde voor de humanistieke dialoog; het faciliteert de ontwikkeling van 

de interculturele competentie met de onbekende ander in het zelf. 
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De resultaten hebben laten zien dat er met betrekking tot het excusesvraagstuk verschillende 

perspectieven zijn; mensen die excuses onterecht of nutteloos vinden, maar ook mensen die 

het juist belangrijk vinden om verantwoordelijkheid te nemen in de vorm van excuses of zelf 

een gevoel van erkenning halen uit een excuus. Tot slot zijn er een aantal familieleden die 

aangaven zelf geen betekenis te halen uit een excuus, maar dat ze wel begrijpen dat sommigen 

mensen uit de gemeenschap bijvoorbeeld wel excuses fijn zouden vinden en zich zo meer 

erkend zouden voelen. Zo zijn er bijvoorbeeld respondenten die aangeven zich in beide 

kampen te kunnen verplaatsen, omdat ze ondanks hun Surinaamse roots zo Nederlands zijn 

opgevoed, maar zich ook wel weer sterk kunnen herkennen in de Surinaams-Antilliaanse 

gemeenschap, al is het alleen al omdat ze weten hoe het is om beoordeeld te worden op basis 

van de kleur van je huid. Deze laatste groep geeft aan als brug te kunnen fungeren tussen de 

verschillende gemeenschappen en zo mogelijk te kunnen bijdragen aan het tegengaan van 

polarisatie en er juist toegewerkt kan worden naar actief pluralisme. 

 

Limitaties  

Bij het werven van respondenten voor dit onderzoek is het een enorme uitdaging gebleken 

mensen te vinden die ervoor open stonden een bijdrage te leveren aan dit onderzoek door 

middel van hun familieverhaal. Het is niet altijd duidelijk gebleken waarom mensen niet mee 

konden of wilden doen, maar de emotionaliteit met betrekking tot het delen van de pijn van de 

voorouders, maar ook het gevoel te weinig kennis te hebben over de eigen 

familiegeschiedenis werden soms als reden benoemd.  

De uitdaging voor het vinden van voldoende respondenten heeft hiermee ook gemaakt dat het 

niet mogelijk is geweest een respondentengroep te creëren die een goede afspiegeling is van 

de gemeenschappen waarvan de voorouders tot slaaf gemaakt zijn geweest. Van de 

geïnterviewde families waren alle individuele familieleden vrouw en waren zij allen 

hoogopgeleid of nog bezig met een studie op het HBO of WO. Ook wonen zij vrijwel 

allemaal in de stad. Eén geïnterviewde respondent woont in Suriname en een aantal andere 

respondenten hebben in het verleden in Suriname gewoond. Astrid en Jeanette Paulina hebben 

in het verleden (tijdelijk) op één van de eilanden gewoond.   

Daarnaast heeft de uitdaging ook gemaakt dat in deze scriptie de Surinaamse gemeenschap is 

oververtegenwoordigd. Er hebben in totaal vier Surinaamse families meegedaan aan het 

onderzoek en één Antilliaanse familie. Dit sluit aan bij wat er in het literatuuroverzicht eerder 

is gesteld over dat de Surinaamse gemeenschap in het algemeen oververtegenwoordigd lijkt in 

het slavernijdebat.  
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Daarbij is het belangrijk ook in te zoomen op mijn eigen positionering als onderzoeker, wat 

zowel op een positieve als uitdagende manier heeft kunnen bijdragen aan de werving van en 

het contact met de respondenten. Ik heb een gemixte achtergrond, waarvan ik voor de helft 

een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond heb. Dit betekent dat ik in een bepaalde mate ook 

persoonlijke betrokkenheid voelde bij het onderwerp daar ik weet dat mijn voorouders direct 

na de afschaffing van de slavernij in Suriname op dezelfde plantages hebben gewerkt als de 

voorouders van de respondenten en daar ik mij goed kan inleven in wat het betekent om van 

kleur te zijn in een op wit gerichte samenleving. Ik geloof dat dit een bijdrage heeft kunnen 

leveren aan het doorvragen en uitdiepen van persoonlijke ervaringen van respondenten, wat 

voor een witte onderzoeker wellicht meer ongemak met zich zou kunnen meedragen. 

Desondanks zou ik gezien mijn positie in de maatschappij ook als wit kunnen worden gezien. 

Tegelijkertijd heeft mijn Surinaams-Hindoestaanse achtergrond mogelijk ook juist extra 

uitdagingen opgeleverd. De meeste mensen uit de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 

weten dat mijn ogenschijnlijke Nederlandse achternaam een Hindoestaanse achternaam is en 

weten daarmee ook dat ik niet dezelfde geschiedenis heb als hen. Daar waar het onderwerp 

slavernijgeschiedenis voor veel mensen nog pijnlijk en beladen kan zijn, kan het zijn dat zij 

zich niet geroepen voelen om hun pijn en voorgeschiedenis met mij te delen, juist vanwege 

mijn achtergrond. Daarbij kan er binnen de Surinaamse gemeenschap als geheel sprake zijn 

van racisme tussen de verschillende groepen door de hiërarchie die binnen de Surinaamse 

koloniale samenleving is ontstaan, waarbij de hindoestanen onder de witten, de creolen en de 

chinezen ‘pas’ op de vierde plek komen (naar een citaatvoorbeeld uit Immler, 2021).  

Dit zit soms zo in de cultuur wat het niet vanzelfsprekend maakt om de pijn van de 

slavernijgeschiedenis met iemand te delen met een Hindoestaanse achtergrond. Een 

Surinaams-Antilliaanse onderzoeker zou bij vervolgonderzoek aan te bevelen kunnen zijn, 

maar daarnaast kan iemand met een andere achtergrond mogelijk wel beter the bigger picture 

zien en kritischer reflecteren op de gemeenschap.  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is in ieder geval een grootschaliger vergelijkbaar 

onderzoek waarbij ook stemmen aan bod komen van mannen, lageropgeleiden, mensen die 

niet in de stad wonen en waarbij de Antilliaanse en Indische gemeenschap meer 

vertegenwoordigd zijn. Mogelijk zal dit extra perspectieven kunnen bieden met betrekking tot 

meerstemmigheid en hun idee over de doorwerking van het slavernijverleden en de betekenis 
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van erkenning, excuses en mogelijke herstelbetalingen. Ook zal dit de betrouwbaarheid van 

het onderzoek kunnen vergroten.   

Een andere aanbeveling heeft te maken met onderzoek dat zich richt op heling binnen de 

gemeenschap zelf; hoe kijkt de gemeenschap breder gezien hier eigenlijk tegenaan en hoe zou 

dit vorm kunnen krijgen? En wat is hier precies voor nodig?  

Tot slot zou het voor vervolgonderzoek interessant kunnen zijn om verder uit te zoeken in 

hoeverre de slavernijgeschiedenis en vooral de vraag om erkenning en excuses nu 

daadwerkelijk breed wordt gedragen binnen de gemeenschap of dat het telkens dezelfde 

activistische stemmen zijn die gehoord worden. Dit in verband met de ervaren uitdaging 

tijdens deze masterscriptie bij het zoeken van respondenten die ervoor open staan hun 

familieverhaal te delen met betrekking tot de slavernijgeschiedenis en erkenning en excuses. 

Het zou interessant zijn wat degene die hun verhaal liever niet wilde delen over dit onderwerp 

te vertellen hebben. Dit zijn stille stemmen in het debat die nog niet zijn gehoord. Deze stille 

stemmen zijn altijd een blindspot in onderzoek.  
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Bijlagen  

Interviewguide families  

- Korte introductie, informed consent en opname  
 

- Kun je iets vertellen over jezelf en de achtergrond van je familie?  
 

- Wordt er binnen de familie gesproken over de familiegeschiedenis? 
- Op welke manier wordt er gesproken over deze familiegeschiedenis? Welke verhalen 

komen er aan bod?  
- Zijn er bepaalde verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven? En 

waar staan deze verhalen voor?  
- Zijn er bepaalde momenten waar jullie bij stil staan?  
- Doen jullie iets op 1 juli? (nationale herdenking afschaffing slavernij) 
- Op welke manieren kun je nog meer merken dat het slavernijverleden doorwerkt in 

de familie?  
- Welke betekenis heeft dit slavernijverleden in jullie familie? Waar kun je dat aan 

merken?  
- Zijn er verschillende opvattingen over de betekenis van het slavernijverleden in de 

familie? En zo ja, wat zijn deze verschillende dan?  
 
 

- Wat vindt u van het huidige debat over dat er excuses zou moeten komen? Praten 
jullie hierover in de familie?  

- Wat vindt u relevant als het gaat om excuses (en erkenning)? Hoe zou dit er voor u 
uit moeten zien om betekenisvol te zijn?  

- Hoe kijk je aan tegen eventuele schadeclaims? Hoe zouden deze eruit moeten zien en 
welke betekenis zouden deze voor jou hebben (in het kader van erkenning)?  

- Wat zou er voor u (nog meer) kunnen bijdragen aan een gevoel van meer erkenning?  
 

- Er is op dit moment veel sprake van dialooginitiatieven, om het gesprek over dit 
onderwerp aan te gaan. Heeft u daar al iets over gehoord en wat vindt u daarvan?  

- Voel je je in dit debat gehoord door de overheid?  
- Ja à wat maakt dat je gehoord wordt? 
- Nee à wat heb je nodig om gehoord gevoeld te worden? Welke betekenis zou dit 

voor jou hebben?  
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Interviewguide experts  
 

- Korte introductie, informed consent en opname  

 
- Kun je me iets meer vertellen over jezelf en wat je doet?  
- Wat is jouw eigen motivatie om je met het slavernijverleden bezig te houden? Hoe 

lang doe je dat al? Hoe begon het en wanneer precies? Wat is er sindsdien 
verandert? 

- Welke soort projecten heb je gedaan en wat waren je ervaringen?  
- Wat is de uitdaging om met een stad te werken?  
- Op welke manier is de gemeente Rotterdam betrokken bij het slavernijdebat?  
- Waarom is de stad een belangrijke actor op dit gebied? Wat is het nut voor de stad? 

Wat is het belang voor de Rotterdamse burger? En ook wel eens andere geluiden?  
- Wie zijn hierbij betrokken? Welke afwegingen worden hierbij gemaakt; welke 

mensen/groepen wel, welke mensen/groepen niet?  
- Welke onderwerpen komen aan bod? (en welke niet? Afwegingen?) Wat zijn de 

taboes rondom dit onderwerp?  
- Wat zijn de grootste uitdagingen geweest aan het begin en wat nu? Kun je daarbij 

voorbeelden geven van momenten die slecht gelopen zijn en momenten die 
bijzonder goed waren?  

- Wat zijn je eigen lessons learnt? En die voor de stad?  
- Hoe wordt er aangekeken tegen erkenning en excuses? Welke overwegingen worden 

hierbij meegenomen? + eigen perspectief en perspectief uit de samenleving 
- Hoe wordt er aangekeken tegen reparations?  
- Wat zou jouw wens hierin zijn? Wat zou het beste zijn wat er zou kunnen gebeuren?  
- Zijn er nog dingen die onbesproken zijn gebleven en die je graag nog kwijt zou willen?  
- Hoe belangrijker is excuses? Of gaat het meer om iets anders? Structuren die 

veranderd moeten worden?  
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- Korte introductie, informed consent en opname  
 

- Kun je me iets meer vertellen over jezelf en wat je doet?  
- Wat is jouw eigen motivatie om je met het slavernijverleden bezig te houden? Hoe 

lang doe je dat al?  Hoe begon het en wanneer precies? Wat is er sindsdien 
verandert? 

- Wat is de uitdaging om met een stad te werken?  
- Hoe uiteindelijk terecht gekomen bij GVGT?  
- Waarom is de stad een belangrijke actor op dit gebied? Wat is het nut voor de stad? 

(vanuit GVGT gezien?)  
- Welke projecten nog meer gedaan?  
- Wat zijn de grootste uitdagingen geweest aan het begin en wat nu? Kun je daarbij 

voorbeelden geven van momenten die slecht gelopen zijn en momenten die 
bijzonder goed waren?  

- Inzoomen op dialogen: hoe zijn deze ontstaan? En wat is het verschil met dialogen 
die jullie eerder alleen als gvGT zouden doen?  

- Wie zijn hierbij betrokken? Welke afwegingen worden hierbij gemaakt; welke 
mensen/groepen wel, welke mensen/groepen niet?  

- Welke onderwerpen komen aan bod? (en welke niet? Afwegingen?) Wat zijn de 
taboes rondom dit onderwerp?  

- Hoe benaderen jullie deelnemers en waarom deze mensen? Gemakkelijk om animo 
te vinden?  

- Uitdagingen bij dialogen?  
- Waarom de keus voor de socratische dialoog in dit kader? En succesvol ja of nee?  
- Hoe gingen de gesprekken? Tevreden? Wat hebben jullie eruit kunnen halen?  
- Gevolg van deze gesprekken? Wat uiteindelijk ermee doen?  
-  Op welke manier leeft het slavernijverleden volgens jullie in de stad? Wat is het doel 

en het nut?  
- Wat is het belang voor de Rotterdamse burger? En ook wel eens andere geluiden?  
-  Hoe wordt er aangekeken tegen erkenning en excuses? Welke overwegingen 

worden hierbij meegenomen? Reparations? Is dat ook een thema en wat wordt 
eronder verstaan? 

- Wat zou jouw wens hierin zijn? Wat zou het beste zijn wat er zou kunnen gebeuren?  
- Welke rol kan/gaat GVGT in de toekomst hebben in de gemeente? 
- Zijn er nog dingen die onbesproken zijn gebleven en die je graag nog kwijt zou willen?  

 

 

 

 

 

  

 

 


