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1 juli zat ik ziek voor de buis naar een mooie herdenking te kijken. Complimenten voor de 

gemeente Amsterdam, die kosten noch moeite gespaard heeft om het jubilerende Keti Koti 

tot leven te brengen. Het begon zowaar eindelijk eens op iets van een nationale gebeurtenis 

te lijken, prachtig in beeld gebracht door de NOS. Toegankelijker voor een breed publiek dan 

BN'ers die een heus keti koti ontbijt serveren kan toch niet: zelfs in het hoge noorden moet 

het iemand zijn opgevallen, hoopte ik - luttele dagen later afgestraft door 'goedbedoeld' 

gelubberdinges van diezelfde NOS. Doe eens moeite om je in de ervaring van de ander te 

verplaatsen. 

 

Toch heeft het iets lulligs, slavernij goedmaken met een ontbijtje, twitterde Sylvia Witteman 

terecht. Maar je moet ergens beginnen, en het is qua absurdisme nog niets in vergelijking 

met de Verenigde Staten, waar februari de Black History Month is. Schaamte? Schuldgevoel? 

Zwarte bladzij? Voortreffelijke business opportunity zult u bedoelen. Bij KMart krijg je ter ere 

van de burgerrechtenbeweging en abolitionisten drie muffins voor de prijs van twee. 

McDonalds serveert 'nuggets of knowlegde' en geeft geschiedenisles over Harriet Tubman 

en Malcolm X op de wegwerpplacemats. Ernst & Young, Chrysler en Ford strooien met 

studiebeurzen en glimmende advertenties in zwarte tijdschriften. Nike heeft elk jaar een 

speciale Black History sneakercollectie. Surrealistisch? Ja, maar voor marketeers een kwestie 

van goed koopmanschap. 

 

Het zakenblad Black Enterprise becijferde dat ondanks de crisis de koopkracht van de steeds 

beter opgeleide Afro-Amerikaanse zuil in 2015 voor het eerst de magische 'trillion dollar' zal 

overschrijden. Appeltje eitje voor marketeers. Zwarte consumenten houden van respect en 

erkenning. En van fast food, mooie auto's en een beetje bling. Het zijn spenders: een 

lucratieve doelgroep. Hoewel ik de muffins een beetje doorgeslagen vind, zit er ook wel wat 

in. 

 

Op 30 juni nam ik deel aan een conferentie over de psychologische gevolgen van de 

slavernij. Een indrukwekkende rij internationale wetenschappers hield een presentatie. 

Aanvankelijk was ik nogal sceptisch. Slachtofferdenken helpt je niet vooruit. Anderszijds kun 

je schaduwkanten ontkennen en wegduwen, maar als je niet begint aan een 

verwerkingsproces blijven ze hardnekkig opduiken. 

 

'Emancipate yourselves from mental slavery. Non but ourselves can free our minds.' Maxima 

zou het de volgende dag uit volle borst meezingen. Op de conferentie was Bob Marley ook 

veel voorbijgekomen. Want het zijn ware woorden. De Surinaamse schrijver Edgar Cairo 

noemde het 'negerverdriet'. Onder een vernis van hartelijke vrolijkheid, de illusie van een 



etnische identiteit, een gehavende ziel, een cultuur van zelfverachting. 

 

Het Caribisch gebied bracht complexe culturen voort, met een sterke etnische traditie maar 

ook het verlangen zo blank westers mogelijk willen zijn. Een cultureel 

minderwaardigheidscomplex dat ontkend wordt maar intussen diep inwerkt op het wezen 

van elk individu. De meest geslaagde kolonisatie: die van de ziel. Geen racisme van buitenaf 

kan je zo met de grond gelijk maken als je eigen overtuiging dat je niks waard bent. 

 

Zwarte Amerikanen hebben het gecompenseerd. Ze lieten het door James Brown mantrisch 

overschreeuwen. 'Say it loud, I'm black and I'm proud.' Aretha hamerde op R.E.S.P.E.C.T. Dat 

waren de jaren zeventig. Het emancipatieproces van de zwarte Amerikanen stagneerde in de 

jaren tachtig. De middenklasse bouwde aan haar carriére terwijl het gettoleven van de 

armen met de dag gewelddadiger en grimmiger werd. In de jaren negentig werd gangstarap 

wereldwijd de allerbest verkopende popmuziek ooit. Wie naar een sinister nummer als 

'Suicidal thoughts' van de vermoorde Notorious B.I.G. luistert, hoort weer een nieuwe versie 

van het negerverdriet van Cairo. 'Aw, nigga, what the fuck is wrong with you? When I die, 

fuck it I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell.' 

 

In een prachtige documentaire over Cairo van Cindy Kerseborn, vertelt Adriaan van Dis dat 

zijn werk voor hem refereert aan een meer universele ervaring; die van zoveel volken die 

zich proberen te ontworstelen aan hun geschiedenis van uitbuiting en knechtschap. En in al 

hun zelftwijfel en minderwaardigheidsgevoelens eigenlijk de mensheid willen tonen dat ze 

ook wat te bieden hebben. Nog te zien op Holland Doc. 

 

Om alles in het juiste perspectief te zetten nog een citaat van James Baldwin: 'I am what 

time, circumstance, history, have made of me, certainly, but I am also, much more than that. 

So are we all.' 
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