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Helder licht over duistere
geschiedenis

Daniël van Dam en Silvan Schoonhoven
Nederlanders krijgen een vals schuldgevoel aangepraat over het

slavernijverleden. Dat komt doordat activisten en een islamitische partij als Denk

’grote onzin’ verkondigen over de Gouden Eeuw en de koloniale tijd, zegt Piet

Emmer, een Leids emeritus hoogleraar die promoveerde op het Nederlandse

slavernijverleden en hierover veel publiceerde. Met zijn nuchtere analyses schuwt

hij de controverse niet.

Steeds feller laait het debat over onze koloniale geschiedenis op. Deze week zette een

Rotterdams kunstcentrum een streep door haar naamgever, de ’foute’ admiraal Witte

de With. Eerder moesten de Gouden Koets, VOC-schip de Halve Maen en de

Coentunnel het ontgelden. Allemaal iconen uit een zwarte periode vol slavernij en

koloniale uitbuiting, roepen activisten.

De gevoeligheid en het schuldgevoel zijn toch begrijpelijk? Slavenhandel is immers

iets gruwelijks…

„Dat klopt, slavenhandel is vreselijk, maar de Nederlandse rol wordt erger voorgesteld

dan de feiten toelaten. Op een bevolking van twee miljoen mensen, hielden misschien

duizend zich actief bezig met de slavenhandel. Het leverde ons land nauwelijks iets op.

Berekeningen lopen uiteen van 0,001 tot 0,1 procent van het Nederlands bruto

nationaal product. De meeste rederijen die zich ermee bezighielden, gingen failliet. Bij

ons hoefde de slavenhandel daarom niet te worden afgeschaft, het hield vanzelf op.”

Maar we hebben als land toch flink geprofiteerd van de koloniën?

„Ook dat is volstrekte onzin. Als je uitrekent wat Nederland in de 17e en 18e eeuw heeft

verdiend met de handel met Azie, de West en in Afrika, dan kom je op 3 tot 8 procent.

Nederland verdiende het geld vooral in Europa met landbouw en handel. Natuurlijk

hebben Europeanen wel grondstoffen als diamant en goud weggehaald uit Afrika en

Slavenhandel
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Azië, maar daar staan investeringen in infrastructuur tegenover. De kolonisering

heeft Afrika en Azië modern bestuur, telefoon, wegen en grenzen gebracht.”

Moeten mannen als Jan Pieterszoon Coen en Witte de With wel geëerd worden met

standbeelden?

„Mijn idee zou zijn: uitleggen wat de standbeelden betekenen. Ik denk dat je het

verleden niet kan zuiveren door standbeelden weg te halen. Het verleden blijft zoals

het is. Het was toen volstrekt normaal om racistisch of antisemitisch te zijn.”

Op de zijpanelen van de Gouden Koets zie je donkere mensen knielen voor blanken.

Snapt u dat dit kwetsend kan zijn?

„Die koets is in 1888 gebouwd, slavernij was toen voorbij. Je kunt ervan uitgaan, dat de

schilder daar niet bewust nadruk op heeft gelegd. Dat blanken mensen met een

andere huidskleur minderwaardig vonden, is een historisch feit, typisch iets wat bij

die tijd hoort. Je kunt het verleden niet veranderen door die panelen over te

schilderen. Ik zou zeggen: een prachtige gelegenheid om met de omstanders die naar

de Gouden Koets kijken in discussie te gaan of kinderen uit te leggen hoe dat kon. Dat

geldt ook voor die standbeelden.”

Sommige activisten wijten het racisme in Nederland mede aan ons koloniale verleden.

Hebben ze daar een punt?

„Onzin. Racisme is een lelijk ding, maar is niet geworteld in slavernij of kolonialisme.

Ook in bijvoorbeeld Zweden en Noorwegen bestaat er racisme, die landen hebben

nooit echt koloniën gehad. De slavenhandel zelf was natuurlijk wel racistisch. Had je

een witte huidskleur, dan werd je niet makkelijk door Europeanen tot slaaf gemaakt.”

Hoe kijkt u naar de nieuwe politieke partij Denk, populair onder Turkse en

Marokkaanse Nederlanders? De Turks-Nederlandse fractievoorzitter maakt een groot

punt van het Nederlands slavernijverleden.

„Voor iemand die ook een Turkse achtergrond heeft, is dat een beetje vreemd. Turkije

deed op grote schaal aan slavernij. Slavernij is daar later afgeschaft dan in Nederland,

pas in de 19e of 20e eeuw, zonder een anti-slavernijbeweging die wij in het Westen

hebben gehad.”

Deed Marokko aan slavernij?

„Noord-Afrika had een belangrijk aandeel in de slavenhandel. Spanje en Portugal

kochten daar hun slaven voordat ze ontdekten hoe je om Afrika heen kunt zeilen. Ook

veel Europese zeelieden werden in Noord-Afrika tot slaaf gemaakt. Nederlandse
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kerken hadden zelfs een miniatuurscheepje met een gleuf voor geld om slaven mee

vrij te kopen. In Zierikzee hangt er nog een meen ik, maar die wordt niet meer voor dit

doel gebruikt.”

Zie je in landen als Turkije en Marokko collectief schuldbewustzijn, zoals hier in het

Westen?

„Absoluut niet. Dat is echt taboe. Daardoor lijkt het wel alsof Nederland het enige land

in Europa is geweest dat slaven heeft verhandeld. Dat is absoluut niet juist. Er was een

student die met grote ogen aan mij vroeg: was er in Azië ook slavernij? En je moet je

realiseren dat slavernij in die tijd in alle culturen ter wereld volstrekt normaal was.

Vrije arbeid zoals we die nu kennen, was tot in de negentiende eeuw een uitzondering.

Wij hadden in Oost-Europa nog lange tijd arbeidsverhoudingen die op slavernij leken.”

Blijft slavernij op scholen onderbelicht?

„Welnee, hou op. Eerstejaars weten alles over slavernij, terwijl ze Karel de Grote niet

eens meer kennen. Middelbare scholen besteden de laatste twintig jaar juist eindeloos

aandacht aan het thema, een beetje te veel zelfs. Dat het belang van slavernij voor het

heden wordt overdreven, levert ook spanningen op.”

Nazaten van slaven in Nederland zeggen dat ze psychisch en financieel nog lijden

onder de gevolgen van slavernij.

„Veel Nederlanders zouden er dan ook last van moeten hebben dat ze afstammen van

kinderarbeid-slachtoffers in de 19e eeuw. Maar daarover hoor ik weinig. Het lijkt erop

dat mensen die niet tevreden zijn met wat ze hebben bereikt, slavernij vele generaties

later nog als excuus gebruiken. Slavernij is net als kinderarbeid iets waar we gelukkig

afscheid van hebben genomen. Maar om problemen als slechte schoolprestaties,

matige gezondheid, armoede of gebroken gezinnen nu nog daarop terug te voeren, is

vreselijk vergezocht.”

Activisten eisen herstelbetalingen. Hebben ze daar recht op?

„Dat is een ingewikkelde discussie. Ten eerste is het lastig te bepalen wie daar precies

aanspraak op moet maken. Bovendien, cru gezegd, delen de nazaten van slaven nu in

de welvaart van ons deel van de wereld.”

Krijgt u nooit gelazer met deze standpunten?

„Een Franse collega heeft wel een keer zijn telefoonnummer moeten wijzigen. Bij mij

valt het mee. Eén keer hoorde ik van een studente dat er voor de deur een Surinaamse

stond die me wilde vermoorden. Ik heb haar een kopje ondrinkbare automatenkoffie
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gegeven en gezegd dat ik me voortaan alleen met middeleeuwse ridderorden zou

bezighouden.”


