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Zoektocht in vrijheid 

Eigenlijk is het de vraag hoe we waarlijk vrije broeders en 

zusters zijn 

"We zijn wel vrij, maar het blijft een zoektocht." De omstanders 

knikten. Ik was in gesprek met een Surinaamse vrouw om te 

testen of de titel van het boek klopte. Zoektocht in vrijheid. Wat is 

er nodig om fysieke vrijheid, dus niet meer in slavernij leven, om 

te zetten in innerlijke vrijheid? En wat zijn omstandigheden die 

helpen? 

Deze vragen hebben voor elk persoon een ander antwoord. Het 

maakt uit wie je bent, hoe je bent opgevoed, wat je culturele 

achtergrond is, of je al lang in Nederland woont, of je heel vaak in Suriname bent, of je 

veel contact hebt met familie in Suriname, of je steun aan je geloof hebt. 

De werkgroep EBGN op weg naar 2013 wil mensen in Nederland helpen om voor zichzelf 

en met elkaar te bespreken en uit te wisselen wat de doorwerking van het verleden is. 

Wat je nu nog van de geschiedenis merkt. Dat is ook het doel van dit boek. Koop het, 

blader erin, lees en ga bij jezelf na wat het met je doet, wat het oproept. Ga erover 

praten met anderen. Want er is niet één beeld van het slavernijverleden. Er is niet één 

vorm van onderdrukking en leed. Er zijn veel beelden en vormen van verdriet en pijn. En 

die pijn zit diep. 

De werkgroep is ervan overtuigd dat het goed kan zijn om toch het verleden boven te 

laten komen. Al lijkt het ver weg. Al zal het pijn doen. Het is een fase die erbij hoort. 

Age Kramer, 

namens de werkgroep EBGN op weg naar 2013 
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God is niet wit 

In 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd 

afgeschaft. Moeten wij daar nog bij stilstaan? Ja, 

zeker! Veel Nederlanders hebben de neiging om ons 

slavernijverleden weg te stoppen of zelfs te 

ontkennen, maar Gea Gort en Eva Mabayoje geloven 

dat we de historische en morele plicht hebben om 

onder ogen te zien hoe ons verleden nog steeds 

doorwerkt in het leven van vandaag. 

 

In God is niet wit vertellen bekende gekleurde 

Nederlanders hoe het slavernijverleden in hun leven 

en in de samenleving doorwerkt. Blanke kerkelijke en 

politieke leiders reflecteren op het thema. Daarnaast laten blanke en gekleurde mensen 

wegen zien hoe we verzoening kunnen bewerken en samen aan de toekomst kunnen 

bouwen. De persoonlijke verhalen worden afgewisseld met historische kennis en weetjes. 

Dit boek geeft op een aansprekende, persoonlijke en wetenschappelijke manier 

achtergrondinformatie. God is niet wit is niet alleen interessant voor historici: het 

onderwerp gaat ons allemaal aan. 

 

Gea Gort is gepassioneerd bezig met missie, steden en internationale ontwikkelingen. Ze 

was betrokken als leider van het Rotterdams stadsgebed, journalist en als 

overheidsadviseur. Ze leidt nu GIDSnetwerk Rotterdam. www.geagort.com 

 

Eva Mabayoje, getrouwd en moeder van drie kinderen. Historica met interesse 

voor het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis. Zij heeft daarbij een focus op de 

status van racisme in dit land 
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Met eigen ogen 

Dit jaar (2003) is het 140 jaar geleden dat in de Nederlandse 

koloniën de slavernij werd afgeschaft. Dat gebeurde op 1 juli 

1863. In Suriname wordt deze dag jaarlijks op grootse wijze 

gevierd en is keti koti - zoals de dag genoemd wordt - een 

nationale feestdag. In Nederland is het thema slavernij met 

name sinds de komst van het slavernijmonument en de 

discussie daaromheen een veelbesproken onderwerp geworden. 

Hoewel de slavernij driehonderd jaar geleden heeft 

plaatsgevonden in een tijd dat de wereld gekenmerkt werd door 

koloniale machtsverhoudingen en uitbuiting, is de erfenis 

hiervan nu nog steeds zichtbaar. Aan de hand van interviews in 

Nederland en Suriname laten Clark Accord en Nina Jurna zien 

dat deze erfenis zowel op cultureel als op 

sociaal/maatschappelijk gebied nog steeds diep geworteld is in zowel de Nederlandse als 

de Surinaamse samenleving. Het resultaat is een openhartig tijdsdocument, met 

emotionele en shockerende interviews, die zeker veel discussie zullen uitlokken! In 1999 

verscheen Clark Accords debuutroman "De koningin van Paramaribo", een groot succes 

in Nederland en buitenland. Momenteel schrijft Clark Accord columns voor verscheidene 

bladen. Nina Jurna is correspondente voor het RTL Nieuws en Het Parool in Suriname. 

Daarnaast doet zij productie- en researchwerk voor documentaires voor o.a. NPS. Samen 

met haar vriend heeft zij een mediabedrijf in Paramaribo. 
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