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Het slavernijverleden van Nederland heeft de afgelopen jaren veel belangstelling
gekregen. In het vaak felle publieke debat over de representatie van ons koloniaal
verleden in de publieke ruimte, in musea en in het onderwijs vormt de langdurige
Nederlandse betrokkenheid bij de trans-Atlantische slavernij een kernthema. Ook
in actuele discussies over racisme spelen de omgang met en doorwerking van het
slavernijverleden een grote rol. Tegelijkertijd zijn de inzichten over slavernij
onder onderzoekers aan Nederlandse universiteiten in het laatste decennium ver‐
anderd. Verschillende historici schatten het economische belang van de Atlanti‐
sche wereld voor Nederland in de periode van de slavernij nu groter in dan voor‐
heen (Lurvink, 2019; Combrink, 2018; De Kok, 2016; Van Rossum & Fatah-Black,
2012). Toenemende mondiale, transnationale en postkoloniale perspectieven op
de Europese geschiedenis veranderen ook het traditionele Nederlandse verhaal
over de agency van slaafgemaakten, over het trage afschaffingsproces in de West-
Indische koloniën en over de economische, sociale en culturele doorwerking van
slavernij voor de Nederlandse samenleving (Ponte, 2018; Fatah-Black, 2018;
Brandon, 2016; Báez & Weiner, 2018; Janse, 2015; Nimako & Willemsen, 2011).
Daarnaast is er ook meer aandacht voor slavernij onder de VOC in Azië, tot voor
kort een vrijwel vergeten onderwerp (Baay, 2015; Van Rossum, 2015).
Deze nieuwe wetenschappelijke inzichten vragen om een vertaalslag naar een bre‐
der publiek om het publieke debat te bereiken en te informeren: hoe kunnen de
nieuwe inzichten een publieke plek en invulling krijgen? Tegelijkertijd vraagt het
huidige publieke debat om nieuwe perspectieven en manieren om het slavernij‐
verleden bespreekbaar en zichtbaar te maken. Dit dossier onderzoekt de huidige
omgang met het slavernijverleden en hoe de nieuwe wetenschappelijke kennis
over het Nederlandse slavernijverleden en het Nederlandse publieke debat elkaar
kunnen versterken. De zes bijdragen in dit nummer zijn geschreven door
personen met ervaring in de publieke omgang met het slavernijverleden in de
museumwereld, het onderwijs en de wetenschap. Zij reflecteren op persoonlijke
wijze op de praktijk en het gewenste beleid en geven zodoende een kijkje in de
praktijk en de bijkomende problematiek. Hoewel alle bijdragen op zichzelf staan,

* Dr. Karin Lurvink is post-doc onderzoeker aan de VU. Drs. Tamira Combrink is promovenda bij
het International Institute of Social History. Zij waren collega’s binnen het onderzoeksproject
‘Slaves, Commodities, and Logistics’. Lurvink was verbonden aan de Vrije Universiteit als
postdoc-onderzoeker en publiceerde artikelen over slavenverzekeringen in de achttiende eeuw.
Ze promoveerde in 2016 op een studie naar gedwongen winkelnering op plantages en
veenderijen in de negentiende en twintigste eeuw. Combrink werkt als promovenda aan het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en publiceerde over de impacterijn van op
slavernij gebaseerde producten, zoals suiker en koffie.

Beleid en Maatschappij 2019 (46) 2 - doi: 10.5553/BenM/138900692019046002004 255

Dit artikel uit Beleid en Maatschappij is gepubliceerd door Boom bestuurskunde en is bestemd voor anonieme bezoeker



Karin Lurvink & Tamira Combrink

wijzen de aanbevelingen op een aantal punten wel in vergelijkbare richting. De
eerste bijdragen roepen op tot ruimte voor meerstemmigheid, terwijl de laatste
bijdragen vragen om meer begrip voor hoe dit verleden van belang is voor het
gemeenschappelijke hier en nu.
Allereerst bespreekt historisch onderzoeker Pepijn Brandon (Vrije Universiteit/
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) de huidige stand van zaken in
het Nederlandse wetenschappelijke slavernijdebat. In traditie van het Neder‐
landse poldermodel hebben Nederlandse wetenschappers de neiging om naar con‐
sensus of een ‘gedeeld verhaal’ te streven, wat ertoe heeft geleid dat onderzoekers
elkaars expertise op persoonlijke manieren hebben gediskwalificeerd. Brandon
betoogt dat er juist niet gestreefd moet worden naar consensus en één leidend
perspectief. De wetenschap zal juist inhoudelijk verrijkt worden als meerdere per‐
spectieven naast elkaar bestaan, net zoals dat in de Verenigde Staten het geval is.
In de tweede bijdrage bespreken Richard Kofi, kunstenaar en tentoonstellingsma‐
ker bij het Tropenmuseum, en Annemarie de Wildt, historica en museumconser‐
vator bij het Amsterdam Museum, op welke manieren zij proberen om het conser‐
vatieve witte en leidende perspectief te veranderen en zodoende de musea te
‘dekoloniseren’. Ze betogen dat het museum bij uitstek de plek is om zowel
morele als amorele historische gebeurtenissen en daden te tonen, en te benadruk‐
ken dat deze het heden en onze hedendaagse verhoudingen bepalen. Cruciaal
daarbij is het toelaten van verschillende perspectieven.
Artikel drie is geschreven door Miguel Heilbron, sociaal ondernemer en mede‐
oprichter van The Black Archives, een nieuwe archieforganisatie die zich inzet
voor de erkenning van en aandacht voor zwarte perspectieven. Hij beschrijft de
geschiedenis van deze strijd voor erkenning op basis van een analyse van werken
van kritische zwarte schrijvers, wetenschappers en activisten uit de collectie van
The Black Archives. Daarnaast beschrijft hij het herdenken van het Nederlandse
slavernijverleden en hoe de aandacht hiervoor tot stand is gekomen. Hij is van
mening dat zwarte perspectieven zichtbaarder moeten worden gemaakt voor een
breed publiek.
In het vierde artikel bepleit Markha Valenta, universitair docent met Ameri‐
kaanse roots, het ontmythologiseren van de voorstelling van slavernij in Neder‐
land. Ze vraagt aandacht voor de institutionalisering van ras en voor de contem‐
poraine weerstand tegen slavernij, zoals marronage en opstanden, en hoe dit een
rol speelde tijdens de Verlichting, die onze huidige cultuur heeft gevormd. Ze
vindt het opvallend dat veel Nederlanders een grote afstand voelen tot het slaver‐
nijverleden, en is van mening dat juist deze geschiedenis een wezenlijk onderdeel
moet worden van de nationale geschiedenis van Nederland.
In de vijfde bijdrage bespreekt antropoloog Markus Balkenhol dat de discussies
rondom standbeelden laten zien dat alleen bredere aandacht voor kolonialisme en
het slavernijverleden niet per se leidt tot meer inzicht. De manier waarop het ver‐
leden met elkaar wordt gedeeld, zoals in de vorm van standbeelden, is een belang‐
rijk ingrediënt voor gemeenschap. Hij betoogt dat het laten staan van beelden van
koloniale ‘helden’ ervoor zorgt dat bepaalde groepen symbolisch worden buiten‐
gesloten.
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Ten slotte vertelt Aspha Bijnaar, sociologe en directeur van de stichting Educatie‐
Studio, over haar ervaringen in het onderwijs. Ze heeft een reeks gastcolleges ont‐
wikkelt om leerkrachten te helpen om slavernijgeschiedenis, en dan met name de
verbinding tussen het slavernijverleden en racisme en onbegrip in het heden, te
bespreken. Ze merkt namelijk op dat dit onderwerp op veel scholen wordt geme‐
den, omdat het ongemak, discriminatie en spanningen in de klas veroorzaakt. Ze
betoogt dat om ervoor te zorgen dat sommige jongeren zich minder vervreemd en
onbegrepen zullen voelen, leerkrachten al in een vroeg stadium op de basisschool
de erfenis van slavernij in ons heden zouden moeten behandelen.
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