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Sporen van het slavernijverleden. 
Een etnografie van diaspora, affect en 

cultureel erfgoed in Amsterdam

Dit boek behelst een etnografisch onderzoek naar de culturele vormen waarin de 
Nederlandse rol in de trans-atlantische slavernij in Nederland herdacht wordt. In de 
afgelopen twintig jaar is deze geschiedenis een belangrijk onderwerp van publieke 
discussie geworden, zowel wereldwijd als in Nederland. Naast de grote initiatieven 
van de UNESCO zoals het Slave Route Project zijn er op nationaal niveau steeds meer 
projecten ontstaan om de slavernij te herdenken. In Nederland bestaan nu een 
aantal monumenten ter herdenking van de Nederlandse rol in de slavernij, waarvan 
het ‘Monument van Besef’ op Surinameplein en het ‘Nationaal Monument Neder-
lands Slavernijverleden en Erfenis’ in Oosterpark de meest bekende zijn. Ook is het 
Nederlandse aandeel aan de trans-atlantische slavernij vertegenwoordigt in de 
nationale historische canon, en daarmee formeel een verplicht thema in het 
middelbaar onderwijs. Kortom, het slavernijverleden is onderdeel geworden van 
processen van erfgoedvorming.

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar deze processen. De her denking 
van het slavernijverleden is echter nooit eerder gezien als een etnografische kwestie. 
Door deze processen etnografisch te belichten richt dit boek zich op de spanning 
tussen twee belangrijke dimensies van cultureel erfgoed, namelijk de publieke en de 
private dimensie. Met deze insteek werpt het boek nieuw licht op drie aspecten van 
het cultureel geheugen van de slavernij die een belangrijke rol spelen in het publieke 
discours, maar nog onvoldoende etnografisch begrepen worden: diaspora, emoties, 
en cultureel erfgoed zelf.

In het eerste deel maak ik een etnografische analyse van het begrip ‘diaspora’. 
Cultureel erfgoed wordt over het algemeen gezien als een vorm van identificatie. 
Door een verhaal te vertellen over hoe het ooit was, een verhaal over een verleden 
dat als gedeeld wordt neergezet, kan een gevoel van verbondenheid ontstaan. Het 
vertelde verleden in het algemeen, en het slavernijverleden in het bijzonder, bestaat 
echter uit tegenstrijdige verhaallijnen. In het geval van het slavernijverleden worden 
deze vaak omschreven als het verhaal van de Nederlandse natie en het verhaal van 
de (Afrikaanse of zwarte) diaspora. Het eerste verhaal wordt als het dominante 
verhaal beschouwd, het tweede verhaal daarentegen als het onderdrukte of 
verzwegen verhaal.
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Dit duidt er op dat cultureel erfgoed geen vaststaand gegeven is, maar onderdeel 
van processen van onderhandeling. Zo bestaat er niet alleen debat en sociale strijd 
over de vraag óf het slavernijverleden cultureel erfgoed moet worden, maar ook in 
welke vorm dit moet gebeuren. Deze strijd duurt voort tot in het heden. Cultureel 
erfgoed wordt in dit boek dan ook begrepen als een dynamisch fenomeen – een 
arena van strijd. Processen van erfgoedvorming zijn uitdrukking van sociale machts-
relaties; macht komt tot uitdrukking in het soort verhaal dat er over het verleden 
verteld wordt. Dit is in het bijzonder het geval voor de herdenking van de slavernij 
in Nederland.

Mijn etnografische analyse laat echter zien dat deze machtsrelaties niet makkelijk 
in termen van ‘zwart’ en ‘wit’ te begrijpen zijn, een representatie waarin ‘Nederland’ 
en ‘diaspora’ diametraal tegenover staan. In hoofdstuk een volg ik Roy Ristie, lid van 
het comité 30 juni/1 juli en één van de meest centrale figuren in het herdenkings-
project op Surinameplein. Hij nam mij mee naar de plek die voor hem thuis is, 
Amsterdam Zuidoost. In dit hoofdstuk laat ik zien dat het herdenkingsproject op 
Surinameplein juist draait om het uitdrukken van een gevoel van verbondenheid 
met de (Nederlandse) grond. Zo is het bijvoorbeeld geen toeval dat het ‘monument 
van besef ’ de vorm van een boom heeft, met wortels in de Nederlandse grond. 
Terwijl het monument dit geworteld-zijn symbolisch tot uitdrukking brengt, laat ik 
in dit hoofdstuk zien hoe verbondenheid met de grond concreet vorm krijgt in het 
alledaagse leven in Amsterdam Zuidoost, en hoe verschillende bewoners van 
Zuidoost zich deze plek eigen maken. 

De manier waarop mensen in Zuidoost zich deze plek eigen maken is verweven 
met noties van ‘Afrikaansheid’. ‘Afrikaansheid’ is geen statisch begrip met een speci-
fieke, vaststaande substantie, maar krijgt vorm in de ontmoetingen tussen Afro-Su-
rinamers, West-Afrikanen, en witte Nederlanders in Amsterdam Zuidoost. Deze 
ontmoetingen kunnen leiden tot een gevoel van gedeelde wortels of cultuur, een 
gedeelde stijl en een notie van solidariteit, maar ook tot het gevoel dat er een kloof 
bestaat tussen leefwerelden. De herdenking van de slavernij heeft de formatie van 
‘Afrikaansheid’ tot centraal thema in het publieke debat en het alledaagse leven 
gemaakt. De relatie tussen deze twee domeinen staat in dit hoofdstuk centraal. Ik 
analyseer hoe publieke representaties van ‘Afrikaansheid’ in het dagelijks leven 
worden ingezet en toegepast. Zo laat ik zien dat ‘Afrikaansheid’ vorm krijgt in en 
door politieke processen, maatschappelijke verhoudingen, en persoonlijke belangen.

Het slavernijverleden wordt vaak als een onderwerp omschreven dat ‘emotioneel 
geladen’ is. In deel twee van dit boek ga ik nader in op de emoties rond de herin-
nering aan het slavernijverleden. In hoofdstuk drie stel ik de term ‘politics of 
compassion’ voor om een spanningsveld te omschrijven waarbinnen de herdenking 
van de slavernij plaats vindt. Ik betoog dat compassie geen neutraal gevoel is, maar 
dat het een lange geschiedenis heeft die nauw met het kolonialisme verbonden is. 
Om een voorbeeld te geven: zowel de slavernij zelf als de afschaffing ervan werd 
door Europeanen begrepen en besproken in termen van medeleven met de tot slaaf 
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gemaakte Afrikanen. Deze ‘politics of compassion’ maakte het mogelijk om 
Nederland neer te zetten als een meelevende natie, die zich bekommert om het lot 
van de zwakken. In dit hoofdstuk betoog ik dat de herdenkingsprojecten zich 
impliciet of expliciet tot deze ‘politics of compassion’ verhouden. De petitie die in 
1998 werd ingediend en die uiteindelijk tot het Nationaal Monument Nederlands 
Slavernijverleden en Erfenis leidde appelleert bijvoorbeeld expliciet aan dit Neder-
landse zelfbeeld. Het concept ‘politics of compassion’ biedt zicht op de complexe 
relatie zien tussen de herdenking van de slavernij en het verhaal van de natiestaat: 
het slavernijverleden staat niet alleen ‘tegenover‘ het nationale discours, maar 
draagt er ook actief aan bij. 

In hoofdstuk vier zet ik dit onderzoek naar emoties voort. Hier bekijk ik hoe 
‘blackness’ en ‘whiteness’ als vormen van sociale identificatie vorm krijgen in relatie 
tot affect: ze hangen af van hoe iemand zich voelt (‘Ik ben zwart of wit omdat ik op 
een bepaalde manier voel’). Ik laat zien dat emoties niet slechts persoonlijk zijn, 
maar in belangrijke mate ook sociaal: affecten of emoties krijgen vorm in een 
bepaalde sociale context. De ervaring van bepaalde gevoelens is dus niet los te zien 
van de historische en sociale context waarin deze ervaring plaats vind. In navolging 
van recente literatuur over affect betoog ik dat emoties weliswaar een diep persoon-
lijke ervaring zijn, maar dat deze ervaringen historisch ingebed zijn, en dat zij 
betekenis krijgen in politieke processen van identificatie.

In deel drie van deze dissertatie onderzoek ik de dynamiek van cultureel erfgoed 
zelf. Cultureel erfgoed kan worden gezien als een normatieve collectie van gezag-
hebbende objecten en praktijken die gezien worden als behoudenswaardig omdat zij 
iets fundamenteels over een groep mensen tot uitdrukking brengen. Niet alleen de 
inhoud van deze collectie, maar ook haar vorm zijn onderdeel van processen van 
in- en uitsluiting. Ik betoog echter dat in- en uitsluiting niet alleen een gevolg is van 
wat er geselcteerd wordt voor deze collectie, maar ook de manier waarop geselec-
teerd wordt. Kenmerkend voor cultureel erfgoed is bijvoorbeeld dat het een bepaald 
publieke vorm is, en als dusdanig de structuur van de publieke sfeer bepaalt. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat objecten en praktijken die zich niet lenen voor deze 
 publiciteit structureel benadeeld worden. In hoofdstuk vijf beschrijf ik de Afro- 
Surinaamse kaskawina muziek als een ‘aesthetics of reticence’. Deze muziek, waarin 
deels geheime codes en morele boodschappen worden overgedragen, eist van haar 
beoefenaars vaak juist terughoudendheid. Deze boodschappen zijn vaak juist voor 
ingeweiden, en niet voor het brede publiek van cultureel erfgoed.

Met andere woorden, cultureel erfgoed heeft zich ontwikkeld tot een mecha-
nisme van in- en uitsluiting, omdat het een belangrijk platform is geworden om 
verhalen over het verleden te vertellen of te betwisten. In hoofdstuk zes betoog ik 
dat deze dynamiek bovendien in hoge mate samenhangt met gender. De rol van 
vrouwen als de ‘dragers’ van de Afro-Surinaamse cultuur is bijvoorbeeld structureel 
veranderd in het proces van erfgoedformatie. Vrouwen worden potentiële ‘heritage 
brokers’ die als vertegenwoordigers kunnen optreden van de Afro-Surinaamse 
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cultuur. Tegelijkertijd staan zij in een onmogelijk spagaat tussen het publieke 
domein van cultureel erfgoed en het private domein van het leven van alledag.

Dit boek laat zien dat de etnografische realiteit vaak complexer is dan het 
publieke debat over het slavernijverleden soms doet vermoeden. De grote scheids-
lijnen tussen heden en verleden, zwart en wit, en zelfs – in sommige gevallen – 
slachtoffer en dader, zijn vaak minder duidelijk dan men zou verwachten. Dit 
betekent echter niet dat, zoals soms gesteld wordt, het herdenken van de slavernij 
een nutteloze exercitie is. Integendeel, de complexiteit van het cultureel geheugen 
van de slavernij vereist juist een betere analyse van het onderwerp.




