Eindverslag
“Ik ben geen Slaaf”
150 jaar Herdenking Afschaffing Slavernij

Voorwoord.
Op de eerste plaats willen we alle participanten van harte bedanken. Zonder hun inbreng hadden
we dit nooit tot stand kunnen brengen. In onze eigen taal verwoord : Masha masha danki.
We zullen op basis van reflectie een inzicht geven van het proces dat geleid heeft tot de dvd,
tot en met de presentatie op zondag 30 juni 2013 in Amsterdam Zuidoost.

Het project “Ik ben geen Slaaf”

De heer Aart Broek, een van de deskundigen en bezoekers van de dag

Het hierboven geconstateerde manco werd ook bevestigd door Antilliaanse jongeren waar een
gesprek mee is gevoerd. Ook in de geproduceerde dvd komt dit aspect heel duidelijk tot uiting. Dit
hebben de jongeren als een schaamtevol gegeven ervaren, waar ze de hoop uitspraken dat
“ dit gemis “ op een of andere wijze op korte termijn beslecht zal worden.
Heel duidelijk werd op 1 juli jl. tijdens de Slavernij Herdenking in het Oosterpark te Amsterdam, dat
er amper Curaçaoënaars aanwezig waren, in tegenstelling tot de absolute dominantie in aantal
aanwezige Surinamers.
De datum 17 augustus 1795 is een belangrijke datum in de geschiedenis van Curaçao, namelijk
de aanzet tot de Slavenopstand (waarna er nog verschillende volgden). Verschillende
deskundigen, zowel in Nederland als op Curaçao, zien de aanzet tot de Slavenopstand als het
begin van de emancipatie. Deze datum dient evenzeer de aandacht te krijgen binnen de
Geschiedenis van de Slavernij, Curaçao betreffend, vanzelfsprekend niet met de instemming van
Nederland. Trouwens ook in Nederland is de Koloniale Geschiedenis, gericht op de Slavernij, in
algemene zin, onderbelicht gebleven in het onderwijs.

Kunstenaar de heer E. Silberie

Op woensdag 12 juni werd er een try-out georganiseerd. Hier namen 15 personen aan deel.
Tijdens de presentatie van de dvd kregen de heren Toppenberg en Casper handvatten aangereikt
opdat zij de dvd konden afronden.
Op zaterdag 29 juni werd de dvd met ondertiteling afgerond.

Mevrouw L. Martis, directeur Stichting ProFor

Tijdens de formele presentatie van de dvd, op 30 juni jl. waren er zeker 100 personen aanwezig,
waaronder de Gevolmachtigde minister van Curaçao mevr. M. Wiels, Wethouder van Amsterdam
Zuidoost, mevr. M. Dalgliesh, belast met de portefeuille van o.a. Welzijn, Onderwijs en Diversiteit,
de directeur van Kas di Korsou, de heer Statia maar ook verschillende stadsdeelleden van de
Raad.
Zowel mevr. Wiels als mevr. Dalgliesh hebben in hun toespraak de waardering uitgesproken over
de gepresenteerde dvd. Beide spraken de hoop uit dat grote groepen, zowel in Nederland als op
de gewezen Nederlandse Antillen, van de inhoud kennis hebben kunnen nemen, op Curaçao de
bestuurders ook meenemend.
Hieraan waren ook een aantal Antilliaanse sleutelfiguren en zelforganisaties bij aanwezig. Onder
het genot van Antilliaanse lekkernijen en muziek, werd de dvd gepresenteerd. Dit allen werd geleid
door een MC.

Aanbevelingen:
1. Er moet een speciale versie komen voor de scholen voor de ROC en MBO. Het huidige
materiaal is reeds geschikt, voor de HAVO, VWO en hoger.
2. Deze documentaire zou aan (alle) fracties van de leden van de Tweede Kamer getoond moeten
worden.
3. Om meer middelen vrij te krijgen om het thema beter bij specifieke doelgroepen te laten
aansluiten, moet deze documentaire ook in Brussel getoond worden.
4. De medewerkers die bij hert Ministerie van Binnenlandse Zaken werken, moeten dit ook
hebben gezien.
5. Professionals (behandelaars) zoals artsen, ziekenhuizen, GGZ, GGD, maatschappelijk werk,
jeugdzorg, en andere instellingen die in de praktijk te maken hebben met mensen (nazaten van
slaven) uit Curacao.
6.Gaarne zou ik deze productie aan de programmeurs van de film en documentaire festivals laten
zien om zo op de festivals getoond te kunnen worden.

