
Van onze correspondent
Middelburg - ,,Ik ben er nog vol
van.” Dat zei Harry van Wave-
ren, Iid van de stuurgroep die
zaterdag in Middelburg de natio-
nale herdenking van de afschaf-
fing van de trans-Atlantische sla-
venhandel had georganiseerd.

Met de handelssteden

Middelburg, Veere en Vlissin-
gen speelde Zeeland destijds
een belangrijke rol in slavenhan-
del. Zeeuwse schepen hebben
naar schatting 270.000 Afri-
kaanse slaven naar de Amerika’s
vervoerd, het merendeel via Cu-
raçao, waar de slaven werden
doorverkocht aan plantagehou-

ders uit Noord- en Zuid-Ameri-
ka.

Tijdens een drukbezochte
plechtigheid in de Nieuwe Kerk
in Middelberg werd zaterdag
stilgestaan bij het feit dat er 200
jaar geleden een eind kwam aan
de slavenhandel door Neder-
land. Er waren 300 mensen aan-
wezig onder wie de Gevol-
machtigde ministers Marvelyne
Wiels (Curaçao) en Alfonso
Boekhoudt (Aruba), directeur
Perry Geerlings van het Sint
Maartenhuis, voorzitter Roos
Leerdam van de Vereniging
Antilliaans Netwerk en haar
echtgenoot oud-Tweede Kamer-
lid John Leerdam.

Minister Ronald Plasterk
(Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties) en de Amster-
damse wethouder Andrée van
Es behoorden tot de sprekers.
Beiden benadrukten dat kennis
van de misstanden rond de sla-
vernij kan helpen waakzaam te
blijven tegen racisme in de hui-
dige tijd. ,,Als je weet hoe het
was, kun je werken aan hoe het
zou moeten zijn”, zei Van Es.

De Canadese schrijver La-
wrence Hill, schrijver van ‘Het
Negerboek’, zei in zijn toespraak
dat slaven geen namen hadden,
maar nummers. En daarom zijn
kunstenaars belangrijk, betoog-
de Lawrence, omdat die de num-
mers een gezicht kunnen geven.

Op 15 juni 1814 bepaalde ko-
ning Willem I dat Nederlandse
schepen geen slaven meer van
Afrika naar Amerika mochten
brengen. 

In Nederlands-Indië en West-
Indië bleef de slavernij echter
bestaan. Pas in 1860 werd de
slavernij in Nederlands-Indië af-
geschaft, in 1863 volgde de af-
schaffing in Suriname en de
Antillen. Dat werd vorig jaar in
Amsterdam herdacht. ,,Al zou
1873 een beter jaartal zijn ge-
weest: veel slaven moesten na de
afschaffing nog 10 jaar in dienst
blijven voor ze echt vrij waren”,
aldus Van Waveren.

In Middelburg zijn nog de he-
le zomer evenementen rond de
afschaffing van de slavenhandel,
zoals tentoonstellingen, work-
shops, stadswandelingen en to-
neelvoorstellingen.
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Curaçao

‘Pas op
voor sociale
explosie’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De socioloog Frank Quirindongo heeft in
zijn voordracht bij het Statutair Congres van de politieke
partij MAN vorige week gewaarschuwd voor een sociale
explosie. 

,,Er zijn te veel verschillen in
de samenleving, er is polarisatie.
Als ons land en de regering niet
serieus met de problemen om-
gaan op sociaal, economisch en
politiek gebied, dan lopen we
een groot risico op een sociale
explosie”, zo luidde zijn conclu-
sie. Daaraan voorafgaand gaf hij
een beschrijving van de sociolo-
gische kenmerken van de Cura-
çaose samenleving en het poli-
tieke coalitiesysteem. Over dit
laatste stelt hij dat Curaçao al
vanaf de jaren 70 veel politieke
wisselingen heeft gekend, waar-
bij nagenoeg geen enkele rege-
ring het gered heeft het vier jaar
lang vol te houden. Het coalitie-
systeem is hier onder andere
verantwoordelijk voor. De be-
trokkenheid van het volk is be-
perkt tot de verkiezingen eens in
de vier jaar. Ten aanzien van de
economie somde hij op wat al ja-
ren het probleem is: magere eco-
nomische groei, hoge werkloos-
heid, maatregelen die het
zwaarder maken voor de bevol-
king en de koopkracht doen af-
nemen en het gebrek aan per-
spectief voor vele mensen. Op
sociaal-maatschappelijk gebied
constateert Quirindongo grote
sociale ongelijkheid, de sociale
ondersteuning in de vorm van
onderstand en ouderdomsvoor-
zieningen zijn onvoldoende en
ontoereikend, de kwaliteit van
het onderwijs gaat achteruit, de
hervormingen in de gezond-
heidszorg leiden tot problemen,
er is onvoldoende geschikte
woonruimte en er is een gemis
aan culturele vorming en nor-
men en waarden. Voorstel: ,,Er
moeten structurele en duurza-
me veranderingen komen in de
samenleving. De aandacht moet
vooral uitgaan naar de sociale
sector en het welzijn; er leven te
veel mensen in armoede, onze-
kerheid en zonder perspectief.
Deze veranderingen moeten ge-
dragen worden door politieke
partijen die beleid richten op de
basisbehoeften van mensen.”

De politieke partijen moeten
een duidelijke ideologie en visie
hebben, achter hun principes
staan, duidelijk leiderschap to-
nen en dagelijks de ideologie en
doelen uitdragen en naleven.
,,Emancipatie moet daarbij een

grote rol spelen”, zo vindt Quir-
indongo. ,,Ook de autonomie en
onafhankelijkheid moeten
hoofddoel zijn, om zo de rekolo-
nisatie van vandaag de dag tegen
te gaan. Verder moet corruptie
bestreden worden.” Zijn lezing
eindigde de socioloog met enke-
le stellingen waarover gediscus-
sieerd werd. 

Er waren 300 mensen aanwezig onder wie de Gevolmachtigde ministers Marvelyne Wiels (Curaçao) en
Alfonso Boekhoudt (Aruba), directeur Perry Geerlings van het Sint Maartenhuis, voorzitter Roos
Leerdam van de Vereniging Antilliaans Netwerk en haar echtgenoot oud-Tweede Kamerlid John
Leerdam, minister Ronald Plasterk van BZK en de Amsterdamse wethouder Andrée van Es. 
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