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Samenvatting paper: 
De saamhorigheid van de zwarte gemeenschap in Nederland versus in de Verenigde 
Staten.  

Ik wilde graag weten hoe sterk het saamhorigheidsgevoel was onder de zwarte gemeenschap in 

Nederland. We weten allemaal dat er de afgelopen tijd veel protesten en demonstraties zijn 

tegen politiegeweld, tegen racisme, discriminatie, etc. Dit wordt veelal gedaan in Amerika door 

de BLM-beweging. Daarvoor waren het de Black Power en Black Panther Party die opkwamen 

voor de rechten van de zwarte man.  

Maar hoe zat dit in Nederland? Veel onderzoek is er helaas niet gedaan in Nederland. Dit maakt 

het moeilijk om informatie erover te vinden. Veldwerk zou nodig moeten zijn om het 

saamhorigheidsgevoel te meten. Daarom heb ik het saamhorigheidsgevoel willen opmeten aan 

de hand van de protesten die er zijn geweest tot nu toe. Om ongeveer een beeld te geven hoe 

het er nu voorstaat. 

Ik ben allereerst begonnen met een tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen in de Verenigde 

Staten. Ik begon met de slavernij en bepaalde belangrijke wetten. Vervolgens heb ik de 

belangrijkste discriminerende/ racistische gebeurtenissen gebruikt. Dan heb ik gekeken naar de 

demonstraties en bewegingen die hieruit ontstaan zijn: zoals de Black Panther Party, Black Power 

en de wat nieuwere Black Lives Matter beweging. Om een vergelijking te kunnen maken, heb ik 

hetzelfde gedaan in Nederland. En vervolgens een conclusie proberen te trekken. 

De Verenigde Staten heeft te maken gehad met slavernij in eigen land, maar in Nederland was 

het niet in eigen land (destijds hoorde het wel onder de Nederlanden), maar het waren landen 

overzees. In de Verenigde Staten zijn er regelmatig problemen met politiegeweld, discriminatie, 

racisme, etc. dat ervoor zorgde dat er bewegingen werden gesticht. De meest bekende daarvan 

waren Black Panther Party, en Black Power voor het millennium. Tegenwoordig is er nog een 

andere beweging wat zelfs nu internationaal opereert en dat is de Black Lives Matter beweging. 

Een beweging dat begonnen is met het verdedigen van de rechten van de zwarte mens, maar 

tegenwoordig ook opkomt voor de belangen an andere minderheden. Social media is de sleutel. 

Dit maakt het mogelijk om mensen over de hele wereld te benaderen. 

In Nederland hebben we vooral te maken met discriminatie, racisme, ongelijkheid, etc vanaf 

ongeveer de jaren ’60 en dit gebeurde vooral door de komst van ‘de ander’. Er zijn destijds 

protesten geweest en nu nog steeds, maar dat ging voornamelijk over het uiterlijk en rol van 

Zwarte Piet. Kick Out Zwarte Piet is hier een voorbeeld van. Deze organisatie demonstreert 

voornamelijk tijdens het Sinterklaasfeest met kleine en langzame veranderingen als resultaat. 
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Het saamhorigheidsgevoel in Amerika is veel sterker dan in Nederland. Wellicht ook dat zij in 

verhouding ook vaker te maken hebben met discriminatie en racisme, en hierdoor ook sneller 

opkomen voor hun belangen, maar dit neemt niet weg dat wij dat niet hebben. Etnisch profilering 

is er, ook al wordt dit ontkent. Kijk maar naar de zaak van Mitch Henriquez of Rishi Chandrikasing. 

Er zijn zeker wel protesten geweest, maar op een geheel andere schaal dan bij de BLM 

demonstraties. 

Het is zeker goed dat je medeleven toont voor de gebeurtenissen in Amerika. Het is 

verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt, maar we moeten niet vergeten dat het eerst bij onszelf 

begint. Ik denk dat als wij ons meer bezighouden met ons eigen land en wat zich hier allemaal 

afspeelt, het saamhorigheidsgevoel onder de zwarte bevolking ook veel sterker zou zijn. 


