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Alex van Stipriaan is hoogleraar Cara'ibische geschiedenis aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert veel over de
geschiedenis van slavernij en marronage in Suriname.

WeIk nut heeft geschiedenis

volgens

u?

Stelje een mens met geheugenverlies voor, dat is hetzelfde als een
samenl ev i ng zonder geschi ed enis.
Alles wat een mens doet is bepaald

van de middelbare school altijd in

door zijn opvoeding, zijn cultuur,

termen van:'En toen werd Engeland
boos op Nederland'. Dat klinkt nu
heel kinderachtig, maar het bracht
het wel heel dichtbij. Bovendien,
hoe kinderachtig is het eigenlijk in

zijn interacties met anderen, zijn
geneti sche samenstel I i ng, enzo-

voort. Dat geldt ook allemaal voor
geschiedenis.

Kunt u zicl'l nog veel herimnerem
van de geschiedenislessen op
de nniddelbare sehool?
Alle heroi'sche verhalen vond ik
prachtig, van de Bijbelse in het
OudeTestament - ik zat op chris-

deze tijden van Trump, Bolsonaro,
)ohnson en Erdogan?

Wat is uw meest dierbare bezit

dat

oo8<

histsrische waarde

heeft?

geschiedenis. De heer Klaversma

Mijn lichaam en geest, voortgekomen uit en staande op een lange
biologische en culturele geschiedenis - voor mij van onschatbare

sprak in de eerste en tweede klas

waarde.

telijke scholen

- tot die uit de we-

rel d geschiedenis en de Nederla ndse

historische frlm heeft de !fleeste indruk op u genraakt?
Apocalypse Now. Mijn generatie is op een of andere manier opgegroeid
met de Vietnamoorlog, dus het hoorde een beetje bij het verhaal van
onze jeugd. Bovendien was de verwijzing in het tweede deel naar Joseph
Wellqe

Conrads Heart of Darkn ess (over expeditie in Congo) superintrigerend.

Als u rnorgen eem historische doeumentaire zou
m@gen rnaken, waarorrer zou die dam Eaan?
marront de nakomelingen van Afrika-

Over Surinaamse

nen die zijn gevlucht uit de slavernij en zich in het binnenland van Suriname vestigden. Daarna werden ze een soort
tweederangsburgers in eigen land. Nu zijn ze demografisch
en politiek een factor waarmee Suriname serieus rekening
moet houden. Hun geschiedenis is dramatisch, maar ook
zeer veerkrachtig, en hun cultuur is complex en uitdagend.
De meerderheid van hen leeft nu in diaspora. De documentaire zou gaan over de vraag hoe deze relatief kleine
cultuurgroep zich verhoudt tot een globaliserende wereld
en omgekeerd.
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We!ke historische studie
maakte de rneeste indruk
op u?
Toen ik 17 jaar was, las ikSoul
on lce, het autobiografische

Wat is voor u een belangrijke
lieu de rn€msire?
De wereld is ddn grotelieu de

statement van de Amerikaanse
Black Panther Eldridge Cleaver,

Welke historische periode
spreekt u het meest aael?

dat hij in de gevangenis had

De wereldgeschiedenis van de

geschreven. lk was tot in mijn

laatste duizend jaar, omdat in die
periode de aardbol langzamerhand
tot in alle uithoeken met elkaar
verbonden is geraakt. Dat is een
geschiedenis van heel veel geweld

m6moire.

kt. Wete nsch a p pel ij k
ben ik ooit heel erg geraakt
door Houses and Yards among

zi el g

e

ra a

Caribbean Peasantries van

(waar ik minder van houd), maar
ook van veel culturele uitwisseling
en interactie (waarvoor ik bovenge-

Sidney Mintz en door First Time
en Silencing the Past van de
H

aiti aa n s e h i sto r i cu

s M i ch

e

I

-

Rolph Trouillot over de productie

m

iddel d e i nteresse heb).

van geschiedenis.
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vindt

u

en de geschiedenis

dat

gesehiedenisonderwi.is aan
een middelbare sehool rnoet
wonden gedoceerd?

Ben Vriesema is
hoofdredacteur van
Kle io.

lk zou willen dat er veel meer
projectonderwijs was, waarin aan
de hand van thema's meerdere vakken, waaronder dus geschiedenis,
met elkaar worden gei'ntegreerd.
Die vakken moeten op zichzelf wel
zelfsta nd ig bl ijven, m aa r reg el m atig zo'n themaproject aanbieden.
Separate vakken zijn goed om de
diepte in te gaan, themaprojecten

zijn goed om de breedte en samen-

hang te begrijpen. Daar kan de
meest moderne technologie voor
worden ingezet, maar het staat of
valt met enthousiaste en betrokken
docenten. Die zijn goud waard.

Een
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We!ke histsrisclre persoon

spreekt u het nneest aan?
I

k ben gei'nteressee rder i n'klei

mensen'

-

n

e

die lang niet altijd een

traceerbare naam hebben in de
geschiedenis

- dan in Grote Helden.

Die laatsten worden pas interessant
als ze ook'kleine mensen' blijken te

zijn geweest.

Wat ls volgens u het

belangrijkst

im

het

Eesehiedenisonderwijs?
Nadenken over de eigen positie als

individu en als samenleving en natie in een lang proces van wording,
dat nooit op zichzelf maar altijd in
relatie tot anderen staat. Het gaat
dus om het begrijpen van connecties en interacties, van vroeger tot

Denkt u dat de histonische
can@n nut heeft voor het
geschiedenisonderwijs?
Het is wel goed om scholieren enig

bewustzijn van plaats en tijd en
volgorde mee te geven, evenals van
grote thema's, maar er is en blijft
een enorm gevaar van eenzijdigh ei

d, buitenslu iti ng, heldenvereri ng

Wat is de meect recente'historische sensatie'
die u heeft gehad?
Elk contact dat ik heb met marrons in een van de dorpen

nu. Dat levert meteen ook een flinke

en nationalisme waar ik niet van

in het Surinaamse binnenland is voor mij een historische

dosis relativering op, wat we in het

houd. Dus ik pleit voor een canon
als lichte handreiking en vooral
met veel verschillende verhalen
daaromheen en daarin.

sensatie. Zij zijn de levende erfenis van Afrika, van de

hu idi ge sch reeuw tijd pe rk

g

oed

ku

n-

nen gebruiken. Velen zijn namelijk

geneigd zichzelf te groot en te
belangrijk te maken en daarmee de
ander uit het oog te verliezen.

slavernijgeschiedenis, van historische veerkracht. Als ik
een hand schud, of een brasa (knuffel) geef, of samen een
gesprek voer, dan raak ik dat allemaal aan.
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