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Slavernijverleden in het onderwijs (5)

Z
o heeft Karel V zijn
plaats in de Canon
van Nederland
moeten afstaan aan
de Surinaamse

schrijver Anton de Kom wiens
werk in de jaren 60 van de vori-
ge eeuw herontdekt is. Zijn
boek ‘Wij slaven van Suriname’
uit 1934 legde voor een breed
publiek de machtsverhoudin-
gen in de koloniale samenle-
ving van die tijd bloot. 
Nu gun ik Anton de Kom graag
een venster in de Nederlandse
canon, maar om Karel V voor
hem in te ruilen getuigt van
weinig inzicht. Het betekent
een onbegrijpelijke buiging ma-
ken voor een modetrend, een
historicus onwaardig. De Kom
en Karel V zijn onvergelijk-
bare figuren. Als de canon, in
plaats van vijftig, zestig of 
meer vensters zou hebben (en
wat is daarop tegen?), zouden
zowel Karel V als De Kom een
welverdiende plaats hebben ge-
kregen.

In de vorige afleveringen
hebben we aan de hand van een
aantal voorbeelden uit andere
landen dan Nederland bestu-
deerd hoe het slavernijverleden
daar wordt behandeld binnen
het onderwijs. Zo zijn Portugal,
Frankrijk, Engeland, Senegal,
Guatemala, Honduras, Pana-
ma, Nicaragua, Costa Rica,
Mexico en, in het Caribisch ge-
bied, Haïti, Curaçao en Aruba
de revue gepasseerd.

In deze aflevering wordt, zo-
als wel vaker in het verleden, 
de Martinikaanse psychiater,
schrijver en activist Frantz Fa-
non geciteerd. Hij liet nooit na
een beroep te doen op het ge-
zond verstand.

Hoe het verleden nog steeds
doorwerkt in het heden kan ge-
ïllustreerd worden aan de hand
van een bijdrage van de Brazili-
aanse muzikanten Caetano Ve-
loso en Gilberto Gil.

Voor de scholen is het wense-

lijk dat zij kennisnemen van
wat er in andere landen gebeurt
op het gebied van de implemen-
tatie van het slavernijverleden
in het onderwijs. Het is aan te
bevelen dat er werkgroepen tot
stand komen waarvan een 
aantal creatieve docenten deel
uitmaakt om het materiaal 
dat scholen al zelf hebben ont-
worpen met elkaar te vergelij-
ken en er een voorlopig, ge-
meenschappelijk programma
uit te distilleren, zodat de les-
praktijken over dit onderwerp
niet te veel van elkaar verschil-
len. Er zal daarbij moeten wor-
den opgepast dat leerlingen niet
overvoerd worden en het ‘zat’
worden. 

Misbruik van 
geschiedenis
We moeten ervoor waken dat de
geschiedenis van het slavernij-
verleden niet wordt misbruikt
om er hedendaagse problema-
tiek op te projecteren. De ge-
schiedenis kan namelijk mak-
kelijk worden gebruikt om het
te hebben over ervaringen met
discriminatie of met vastge-
roeste vooroordelen van racisti-
sche aard. Laten we vooral de

lessen van Fanon niet vergeten.
Ik citeer uit Peau noire, mas-
ques blancs (Paris, Editions du
Seuil, 1952): ,,* Moet ik aan de
blanke man van tegenwoordig
vragen om verantwoordelijk te
zijn voor de slavenhalers uit de
17e eeuw?; * Moet ik met alle
middelen schuldgevoel in de
mensenziel proberen op te roe-
pen?; * Ik ben geen slaaf van de
slavernij die mijn voorouders
ontmenselijkte; * Ik wil als
kleurling maar één ding: dat de
knechting van de ene mens
door de andere voorgoed ver-
dwijnt; * Er bestaat geen neger.
Evenmin als een blanke.”

Het moge duidelijk zijn dat
de geschiedenis van het slavern-
ijverleden een vooraanstaande
plaats verdient te krijgen in de
leerplannen van het onderwijs
en niet mag worden ‘verstopt’
tussen de serie vakken die dage-
lijks op school de revue passe-
ren. Doel van het onderwijs in
de geschiedenis is om aan elke

generatie een herzien collectief
geheugen te geven dat bijdraagt
aan de vorming van de identiteit
van het individu. Tegenwoordig
wordt dit onderwijs, gelukkig,
hoe langer hoe meer onder-
steund door wetenschappelijke
inzichten en hoeft dit niet gedo-
mineerd te worden door allerlei
waardeoordelen.

Nieuwe horizonten
Ik zou graag nog een lans willen
breken voor het leggen van con-
tacten met bijvoorbeeld scholen
in Brazilië en Colombia. Beide
landen hebben een grote Afro-
Braziliaanse en Afro-Colombi-
aanse bevolking, zijn een rijke
bron van inspiratie en besteden
veel aandacht aan dat grote en
belangrijke volksdeel. Hierin
ligt een taak voor de overheid.

In 2003 en 2008 werden er
in Brazilië wetten ingevoerd die
het onderwijs in de geschiede-
nis van Afrika, de Afro-Brazili-
aanse cultuur en de cultuur van
de inheemse gemeenschappen
verplicht stelden in het funde-
rend en middelbaar onderwijs,
zowel op openbare scholen als
op privéscholen.

Artikel 39 van de Colombi-
aanse Wet no. 70 uit 1993 cre-
ëerde het vakgebied Afro-Col-
ombiaanse Studies (Cátedra de
Estudios Afrocolombianos) dat
‘gebaseerd is op de noodzaak
dat het nationale onderwijs-
systeem de erkenning en ver-
spreiding uitdraagt van de cul-
turele eigenheid van de zwarte,
Afro-Colombiaanse en inheem-
se gemeenschappen en hun 
bijdragen aan de geschiedenis,
de cultuur en de vorming van
een nationale identiteit’. Wie 
de inhoud van dit streven wil

proeven kan eens luisteren naar
een interview uit 2014 over dit
thema (met Spaanse ondertite-
ling) dat werd gehouden 
in Bogota: https://youtu.be/
6ggaLm4vV3Q

Ik zou willen eindigen met
muziek als illustratie van een
stukje Afro-Braziliaans verle-
den.

As Camélias do 
quilombo do Leblon
Het gaat om een compositie van
Caetano Veloso en Gilberto Gil
uit 1963 dat herinnert aan de
tijd dat de Emancipatie plaats-
vond (1888) in Brazilië: As ca-
mélias do quilombo do Leblon.
Hierbij een korte samenvatting
in het (gezongen) Portugees,
gevolgd door een vertaling in
het Nederlands:

‘As camélias do quilombo do
Leblon, as camélias nas lapelas.
Vimos as tristes colinas logo ao
sul de Hebron, rimos com as
doces meninas sem sair do tom.
O que fazer, chegando aqui?
Brandir. Somos a Guarda Negra
da Redentora. As camélias da
Segunda Abolição, cadê elas?
Somos assim, capoeiras das ru-
as do Rio, sera sem fin o sofrer
do povo do Brasil. Nele, em
mim, vive o refrão: as camélias
da segunda abolição virão)’. (De
camelia’s uit de nederzetting
van Leblon. De camelia’s op de
lapel van een jasje. We zagen de
droeve heuvels ten zuiden van
Hebron, we lachten met de lieve
meisjes zonder vals te zingen.
En wat moeten we doen als we
hier zijn? Zwaaien met een ca-
melia, natuurlijk! Wij zijn de
Zwarte Garde van de Verlosser.
De camelia’s van de Tweede

Emancipatie, waar zijn ze? Wij
vertegenwoordigen de straat-
vechters van Rio, eindeloos zal
het lijden zijn van het Brazili-
aanse volk. In mij leeft het re-
frein van de Tweede Emancipa-
tie en van de camelia’s die nog
zullen komen).

Deze tekst refereert aan de
tachtiger jaren van de negen-
tiende eeuw toen er in Brazilië
een sterke - zwarte en blanke -
bevrijdingsbeweging opkwam.
De ‘quilombo’ is een woord uit
het Kimbundu en betekent
‘dorp’. Het was de naam voor de
plaatsen waar gevluchte slaven

een onderkomen zochten en
een vrij leven konden opbou-
wen. Leblon is een naam die is
afgeleid van de eerste eigenaar
van het stuk grond (quilombo),
de Fransman Le Blond. Later
kwam de Quilombo in handen
van de Portugees Seixas Magal-
hães. Deze laatste was een voor-
vechter van de emancipatie van
de slaven. 

Het symbool van de radicale
bevrijdingsbeweging was de ca-
melia, de bloem die werd ge-
teeld in Leblon en waarmee een
vluchteling zich kon identifice-
ren bij de Bevrijdingsbeweging.

De camelia moest worden ge-
dragen aan de linkerkant van jas
of bloes. Een voorvechtster van
de emancipatie was de dochter
van Pedro II, de laatste keizer
van Brazilië, prinses Isabel, die
als Verlosser (Redentora) van de
slaven werd gezien. Enigszins
spottend wordt er gezongen
over de ‘tweede emancipatie’.
Daarmee wordt bedoeld de vol-
ledige economische gelijkheid,
waarvan natuurlijk in die tijd
geen sprake was. En nog steeds
niet.

Het liedje is te horen op
https://vimeo.com/148877474. 

In de afgelopen decennia is er vanuit bepaalde

gemeenschappen in Nederland, met name vanuit de

assertieve Surinaamse bevolkingsgroep, een niet

aflatende druk uitgeoefend om meer aandacht te

besteden aan het slavernijverleden van Nederland. Dat

heeft onder andere geleid tot een verandering in de

samenstelling van informatie over dat verleden in de

Canon van Nederland (2006), die in 2020 verrijkt is

met ‘voortschrijdend inzicht’ op dat gebied. Een canon

is immers een product van tijdgebonden Vergeten en

Herinnering. 

Door Fred de Haas

Camelia, de bloem die symbool staat voor de abolitionistische be-
weging van slaven. Quilombos waren dorpen die verborgen waren
op plaatsen die bij voorkeur onbereikbaar waren, waar ontsnapte
slaven zich verzamelden om zich te verbergen voor hun ‘eigenaren’,
de planters. 

Aan de voet van de Twee Gebroeders (Ipanema, Rio de Janeiro) lag de Quilombo do Leblon. Folklore in Cartagena, Colombia.

Karel V.

Caetano Veloso en Gilberto Gil.

Braziliaanse vrouwen. Ter gelegenheid van de sociale ‘Quilombola’ Agenda en het Nationale Plan
voor raciale gelijkstelling in het Palácio do Planalto, Brasilia, 2007. FOTO AGENCIA BRASILAnton de Kom, 1930.


