PERSBERICHT

Hoogleraar Nederlands Slavernijverleden verzorgt lezing in Middelburg
Professor dr. Stephen Small verzorgt op 11 mei 2011 om 20.00 uur de voorjaarslezing van
Stichting Monument Middelburg in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek met als titel:
De Erfenis van Slavernij
Uit de Zeeuwse Archieven is de laatste jaren steeds meer duidelijk geworden over de
opmerkelijke rol van Zeeland in de slavenhandel. Geschiedenis die ook nu nog haar sporen
trekt in mensbeelden en in de verhoudingen tussen volken en naties. In de lezing vergelijkt
prof. Small de afschaffing van de slavernij door Nederland en Groot Brittannië en wat dat
teweeg heeft gebracht in onderwijs, opvoeding en maatschappelijke organisatie. Hij
onderzoekt hoe in het publieke en politieke domein van de Britse en Nederlandse
samenleving, slavernij doorwerkt. Overeenkomsten en verschillen die hij waarneemt komen
in de lezing aan de orde. Het jaar 2014 markeert dat 200 jaar geleden de slavenhandel werd
verboden. In 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën bij wet
werd afgeschaft, waarbij de plantagehouders die in het bezit waren van tot slaaf gemaakte
mensen financieel gecompenseerd werden.
Een geschiedenis die er toe geleid heeft dat bijvoorbeeld uit Jamaica en Suriname
op grote schaal migratie heeft plaatsgevonden naar de vroegere moederlanden.
Small constateert daarbij significante verschillen in de manier waarop Engeland en
Nederland omgaan met de erfenis van de vroegere slavernij.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Stichting Monument Middelburg is
er trots op om de professor die sedert 29 juni 2010 een benoeming heeft aan de Universiteit
van Amsterdam als eerste te kunnen presenteren buiten de collegezalen.
Toegang is kostenloos.
De lezing wordt in het engels gehouden.
Informatie inwinnen bij Siegfried Steglich
Telefoon: 0118 469 745 en 06 446 945 48
Website: www.stichtingmonumentmiddelburg.nl
e-mail : via contactformulier op de site of annsieg@kpnplanet.nl

Nadere informatie
www.ninsee.nl/news/Benoeming-Stephen-Small

Benoeming Stephen Small

29-06-2010

Dhr. dr. Stephen Small (1960) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlands
Slavernijverleden en erfenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit
van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Nationaal Instituut
Nederlands Slavernijverleden en erfenis. Het NiNsee onderzoekt, gedenkt en herdenkt het
Nederlands slavernijverleden en haar erfenis, opdat deze erkend wordt als deel van de
gemeenschappelijke geschiedenis van alle Nederlanders.

Stephen Small zal recente uitingen onderzoeken van het erfgoed, de herdenking en
gedenktekens in Nederland die betrekking hebben op de slavernij en haar erfenis. Hij
bestudeert de oprichting en groei van bestaande monumenten, gedenktekens,
tentoonstellingen en musea in specifieke steden en naties. Small verkent ook de voornaamste
gebieden waar zwarte gemeenschappen slavernij herinnerd hebben - in kerken,
maatschappelijke organisaties, tijdens carnavals, festivals en parades, evenals in de meer
uiteenlopende gebieden van muziek, creatief schrijven en kunst. Hij bekijkt de oorsprong en
het bereik van dergelijke uitingen waarbij hij ook aandacht schenkt aan de rol van gender en
etniciteit, de groepen die betrokken zijn bij de oprichting en het beheer en de impact die de
uitingen hebben op de diverse gemeenschappen.

Zijn disciplinaire aanpak is gegrond in Geschiedenis, maar betrekt ook het multidisciplinaire
gebied van Afro-Amerikaanse studies, Afrikaanse diaspora studies en Cultural studies. Zijn
primaire focus ligt op de erfenis van de slavernij in Nederland, maar Small probeert deze
erfenis te conceptualiseren als onderdeel van een onlosmakelijk verband tussen de metropool
en de kolonies.

Small is universitair hoofddocent Afro-Amerikaanse studies en adjunct-directeur van het

Instituut voor Internationale Studies aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Van 2004
tot 2007 was hij voorzitter van de afdeling Afro-Amerikaanse studies. Voor zijn aanstelling
bij Berkeley in 1995 doceerde hij Geschiedenis en Sociologie aan de Universiteit van
Massachusetts en aan de Britse universiteiten van Warwick en Leicester. Hij was
gastonderzoeker aan de universiteiten van Bordeaux, Toulouse, het Braziliaanse Bahia en van
het Zimbabwaanse Harare.

