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genoeg geld in kas had om de 
slavenhouders te compense-
ren. 33.000 mensen in Suri-
name en 11.000 op de Antillen 
waren ‘vrij’, al moesten ze nog 
wel tien jaar voor een laag loon 
hetzelfde werk blijven doen.

Zonder publiek
Vanwege de coronamaatrege-
len is de herdenking, die recht-
streeks wordt uitgezonden, 
zonder publiek. Tijdens de 
korte ceremonie zullen onder 
meer minister van Engelsho-
ven van Onderwijs en burge-
meester Halsema van Amster-
dam spreken. 

Omdat de inheemse bevolking 
was gedecimeerd, werden de 
Afrikanen hiervoor als slaaf in 
gezet. Als rechtvaardiging werd 
aangevoerd dat zij minderwaar-
dig zouden zijn en niet christe-
lijk waren. Een kwart over-
leefde de overtocht niet, velen 
stierven daarna door uitputting 
en mishandeling. 

Lege kas
Onder invloed van de Verlich-
ting werd de slavenhandel in 
1814 verboden. Daarna schaften 
steeds meer landen ook de sla-
vernij zelf af. Nederland 
behoorde in 1863 tot een van de 
laatste landen. Een belangrijke 
reden daarvoor was dat de 
Nederlandse staat niet eerder 

Oosterpark ook worden stil 
gestaan bij deze gebeurtenis. 

Suikerriet
Ruim twaalf miljoen Afrikanen, 
waaronder Floyds voorvaderen, 
werden vanaf de zestiende 
eeuw verscheept naar Noord- 
en Zuid-Amerika. Ook Neder-
landse handelaren speelden 
daarbij een rol. Na de ‘ontdek-
king’ van het continent in 1492 
bleek daar veel geld te verdie-
nen met suikerrietplantages. 

‘Black lives matter.’ Het is een 
veel gehoorde kreet sinds de 
gewelddadige dood van de 
zwarte Amerikaan George 
Floyd door toedoen van agen-
ten in Minneapolis op 25 mei 
jongsleden. Het leidde wereld-
wijd tot demonstraties tegen 
racisme. Ongetwijfeld zal van-
daag tijdens de jaarlijkse her-
denking van de afschaffing van 
de slavernij bij het Nationaal 
Monument Slavernijverleden 
en Erfenis in het Amsterdamse 

Vandaag vindt de nationale herdenking van de 
afschaffing van de slavernij in Suriname en op de 
Nederlandse Antillen plaats. Dit jaar op andere wijze 
dan andere jaren. 

Herdenking slavernijverleden
Onderdrukking donkere medemens juist nu veelbesproken
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