
 

 

 

Rappen over slavernij 
Een zoektocht naar verhalen uit Suriname  

Rapper Typhoon heeft een rap gemaakt over de slavernij. Zijn voorouders moesten op de plantages in 

Suriname werken. Op deze manier werd Nederland heel rijk. 
 

We waren er heel goed in, handelen in mensen. We kochten slaven in Afrika en verkochten ze met winst door. 

Of we lieten ze keihard werken op onze plantages, zonder dat ze daar betaald voor kregen.  

 

Op zoek naar de zon en hij wordt tastbaar. Zwart jochie in een witte omgeving. Duo penotti, potje pasta. Ja, ik 

was daar. Kroes, zwart haar. Laat me praten over de ketens. Brand ijzer in mijn huid en zweepslagen. 

Het is een stuk geschiedenis waar Nederland niet trots op is. Mijn teksten gaan over mijn zoektocht. Ik ben 

Surinaams van afkomst en ik ben al een aantal jaren intensief bezig om te onderzoeken waar ik vandaan kom, 

waar mijn roots liggen. En, ja, op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat mijn voorouders slaven 

waren en dat ze als vrije afrikanen gevangen zijn genomen.  

In de 17de eeuw was Nederland een rijk land. We waren al jaren enorm goed in handel drijven. Grote steden 

werden steeds rijker. Maar we wilden nog rijker worden. Nederland had land veroverd in Zuid Amerika. 

Landen als Brazilië en Suriname werden Nederlandse koloniën.  

De nieuwe koloniën hadden veel plantages, waar suiker, koffie en tabak werd verbouwd. Maar voor het zware 

plantagewerk waren niet genoeg mensen. We gaan slaven kopen in Afrika. De slavenhandelaren vinden 

Afrikanen sterke mensen. Zij kunnen het zware werk op de plantages wel aan.  

Open, open.  

Het feit dat ik weet dat mijn overgrootmoeder op een plantage is geboren en mijn betovergrootmoeder en 

noem maar op zeg maar. Dat dat een deel van mijn familiegeschiedenis is. Als ik hoor hoe er met mijn familie 

is omgegaan dan doet dat enorm veel pijn natuurlijk.  

De slaven worden gekocht in West Afrika. Voor dat ze het schip op gaan krijgen ze een brandmerk. Met 

honderden tegelijk worden ze vervoerd over de Atlantische Oceaan. Veel slaven overleefden de lange reis niet.  

Westerlingen dachten dat ze meer mens waren dan afrikanen. Dat werd ondersteund door de wetenschap en de 

kerk . Het was gewoon een feit toentertijd. Dat is voor mij, dat als we zeggen, dit nooit meer. Dat we er dan 

heel goed achter komen, wat is er gebeurd zeg maar? En hoe kunnen we er inderdaad voor zorgen dat dat nooit 

meer gebeurd.  

 

Aangekomen op Curaçao is er een grote slavenmarkt. Gezonde slaven worden door de handelaren eruit gepikt 

en verkocht. En dat levert veel geld op. Een groot deel van de slaven wordt naar Suriname vervoerd om hier te 

werken op de rietsuikerplantages van rijke blanken.  



 

 

 

Ik was daar. Via m'n mama's tante, tante Lina. En zij vertelde mij over de rassenhaat. Verhalen over mijn 

overgrootmoeder die haar dagen doorbracht op een suikerplantage. Nee meester, mijn kleur is niet afwasbaar. 

Raak mij niet aan.  

Dan kom je aan in een nieuw land, nog minder dan vee, nog minder dan dieren zeg maar. Dieren hebben nog 

meer rechten dan jij. En dan moet je de rest van je leven werken zeg maar.  

Meer dan 2 eeuwen lang handelt Nederland in slaven. 150 jaar geleden stopt Nederland, als een van de laatste 

landen, officieel met de slavernij,  

Ik wil heel graag dat kinderen en dat mensen realiseren wat zich heeft afgespeeld daar. Zodat we eerlijker naar 

de historie kunnen kijken en daar van kunnen leren 

 


