
Baanbrekers voor dekolonisering en tegen racisme
Naam M/V Land Kort van-tot Biografie
Abane Ramdane M Algerije politiek activist 1920-1957 Abane Ramdane was een van de sleutelfiguren in de 

Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Geboren op 10 
juni 1920 in Larbaâ Nath Irathen en vermoord door 
het FLN op 27 december 1957.

Abdelkrim El 
Khattabi

M Marokko Riffijns vrijheidsstrijder 1882-1963 Abdelkrim El Khattabi was een Marokkaanse 
vrijheidsstrijder en politieke leider. Samen met zijn 
broer Mohammed leidde hij een grootschalige 
opstand van Amazigh stammen in de Rif tegen het 
koloniale bewind van Spanje en Frankrijk. Dankzij 
guerilla tacktieken slaagden ze erin om kortstondig 
de Riffijnse Republiek op te richten. Uiteindelijk 
werden hij en zijn strijders verslagen door een 
gecombineerde Spaans-Franse troepenmacht die 
chemische wapens gebruikten. In 1926 gaf hij zich 
over en werd verbannen.

Aimé Césaire M Martinique dichter, toneelschrijver, 
essayist en politicus

1913-2008 Aimé Césaire werd geboren in Martinique op 26 juni 
1913 en gestorven op 17 april 2008. Was 
toneelschrijver, essayist, dichter en politicus. Was 
samen met Léopold Sédar Senghor en Léon 
Gontron Damas grondlegger van de négritude 
beweging. Deze Franstalige ideologische beweging 
verbond zwarte schrijvers, politici en intellectuelen in 
hun strijd tegen racisme in de Franse kolonies op 
basis van hun gemeenschappelijke afkomst. Stichtte 
in 1934 het tijdschrift L’étudiant Noir, dat niet enkel 
een stem gaf aan zwarte schrijvers, maar ook 
streefde naar emancipatie van de zwarte bevolking 
in Franse kolonies. Hij verzette zich tegen assimilatie 
en pleitte voor meer autonomie voor Martinique en 
meer politieke participatie van zwarten in Martinique. 
Belangrijke werken omvatten Cahier d’un retour au 
pays natal (1939) en Discours sur le colonialisme 
(1950).
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Alice Seeley 
Harris

V VK Fotografe tegen wrede 
bewind LeopoldII

1870-1970 Alice Seeley Harris was een Engelse fotografe die 
als zendelinge in Congo vrijstaat foto’s nam van de 
wreedheden die werden begaan door het regime van 
Leopold II. Dankzij haar foto’s werd de propaganda 
van het regime onderuit gehaald en groeide de 
internationale kritiek op de wanpraktijken die zich in 
Congo afspeelden. Haar foto’s speelden een 
cruciale rol in de gedwongen overdracht van Congo 
Vrijstaat aan de Belgische regering. Was ook lid van 
de Congo Reform Association en directeur van de 
Anti-Slavery Society.

Alioune Diop M Senegal schrijver en redacteur 1910-1980 Alioune Diop was een Centraal figuur binnen de 
Négritude beweging en stichter van het tijdschrift 
Présence Africaine. Dit tijdschrift promootte de 
Afrikaanse culturele identiteit en de bevrijding van 
Afrikaanse volkeren en de Afrikaanse diaspora. Later 
volgde hieruit ook Présence Africaine Editions, een 
uitgeverij voor Afrikaanse auteurs. Daarnaast was hij 
een sleutelfiguur in de dekolonisatiestrijd en vele 
culturele initiatieven gericht op Afrikaanse culturen. 
Zo stichtte hij de Société Africaine de Culture in 1956 
en organiseerde datzelfde jaar het eerste 
internationale congres voor zwarte schrijvers en 
artiesten in Parijs. In 1966 organiseerde hij samen 
met Léopold Sédar Senghor het première festival 
Mondial des arts Nègres.
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Alvin Ailey M VS danser, regisseur, 
choreograaf en activist

1931-1989 Alvin Ailey was een Afro-Amerikaanse danser, 
regisseur, choreograaf en activist die de Alvin Ailey 
American Dance Theater stichtte, één van de meest 
succesvolle dansgezelschappen ter wereld. De 
Dansschool had als doel om kunst en dans 
beschikbaar te maken voor achtergestelde 
gemeenschappen. Via zijn producties creëerde hij 
bewustzijn over wat het betekent zwart te zijn in de 
Verenigde Staten en eerde hij tezelfdertijd de zwarte 
cultuur door dans. Zijn bekendste productie heet 
Revelations en gaat over de Afro-Amerikaanse 
ervaring in de VS.

Amílcar Cabral M Guinee-
Bisseau

leider 
onafhankelijkheidsbewe
ging

1924-1973  Amílcar Cabral was een landbouwkundig ingenieur, 
intellectueel en revolutionair. Één van de meest 
vooraanstaande Afrikaanse dekolonisatieleiders. 
Leidde de nationalistische strijd in Guinee-Bissau en 
Kaapverdië en de onafhankelijkheidsoorlog in 
Guinee-Bissau. Vermoord op 20 januari 1973, acht 
maanden voordat Guinee-Bissau onafhankelijk werd 
van Portugal.  

Aretha Franklin V VS gospel-, soul- en r&b-
zangeres

1942-2018 Aretha Franklin was een Afro-Amerikaanse 
zangeres, songwriter, pianiste en burgerrechten 
activiste. Zij steunde burgerrechten bewegingen 
financieel en trad vaak op bij benefieten en 
protesten. Haar liedjes Respect en you make me 
feel like a natural woman werden protestliederen van 
bewegingen die voor sociale verandering streden. Zij 
was ook voorvechtster voor de rechten van 
inheemse volkeren wereldwijd

Audre Lorde V VS schrijfster, dichteres, 
feministe en activiste

1934-1992 Audre Lorde was een Afro-amerikaanse schrijfster, 
dichtster, feministe en activiste. Haar werk gaat over 
het sociale onrecht waar zij mee te maken kreeg in 
haar leven. Ook schreef ze over burgerrechten, 
feminisme, lesbianisme en het ontdekken van de 
zwarte vrouwelijke identiteit. Was één van de 
voortrekkers voor interactioneel feminisme in de VS. 
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Barthélemy 
Boganda

M Centraal 
Afrikaanse 
Republiek

Nationalistische leider 1910-1959 Barthélemy Boganda was een nationalistische leider 
en de eerste minister van het autonome gebied van 
de Centraal Afrikaanse Republiek, voor de 
onafhankelijkheid. Tijdens de koloniale periode was 
hij de eerste Centraal-Afrikaan die verkozen raakte 
in de Franse Nationale Vergadering, waar hij zich 
uitsprak tegen racisme en kolonialisme. Hij keerde 
terug naar de CAR om een beweging te stischten 
tegen het Franse kolonialisme en deze beweging 
leidde tot de oprichting van de MESAN (beweging 
voor de sociale evolutie van zwart Afrika) in 1949, 
die populair werd bij de lokale bevolking. In 1958 
onderhandelde hij met de Franse ptresident De 
Gaulle over de onafhankelijkheid van de CAR, en op 
1 december van dat jaar werd hij de eerste minister 
van het autonome CAR. hij werd vermoord in een 
mysterieuze vliegtuigcrash in maart 1959, men 
vermoed dat de Franse geheime diensten er achter 
zitten. Iets meer dan een jaar na zijn dood werd de 
CAR formeel onafhankelijk.
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Bartolomé de las 
Casas

m Spanje Priester 1474-1566 Bartolomé de las Casas was een Spaanse priester 
en de eerste priester die naar de 'Nieuwe wereld' 
vertrok. Hij was ook de eerste bisschop van Chiapas 
en één van de weinigen die het opnam voor de 
inheemse bevolking. Na een strijd van bijna dertig 
jaar, zorgde de las Casas' inspanningen ervoor dat 
de zogenaamde Nieuwe Wetten werden 
aangenomen. Dezen zorgde ervoor dat het tot slaaf 
maken van de inheemse bevolking verboden werd 
en verplichtte de Spaanse veroveraars om rekening 
te houden met het welzijn van de inheemse 
bevolking. In 1542 schreef hij een werk waarin hij de 
mishandeling en afslachting van indianen 
veroordeelde en in 1550 zorgde hij tijdens het 
Dispuut van Valladolid dat indianen als mensen 
werden erkend. Hij verzette zich ook tegen de 
Afrikaanse slavenhandel. 

C.L.R. James M Trinidad en 
Tobago

historicus, journalist en 
socialist

1901-1989 C.L.R. James was een Trinidadiaanse historicus, 
journalist,socialist en politieke activist. Een pionier in 
postkoloniale en subalterne literatuur. In 1936 was 
hij de allereerste zwarte West-Indische auteur die 
werd gepubliceerd in Groot-Brittannië met zijn boek 
Minty Alley. Andere belangrijke werken van hem zijn 
de Black Jacobins over de Haïtiaanse revolutie en 
World Revolution over de Comintern. 
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Ché Guevara M Argentinië guerillaleider 1928-1967 Ernesto Guevara, beter bekend onder zijn bijnaam 
Ché Guevara was een Argentijnse marxistische 
revolutionair en Cubaanse guerrillaleider. Ché 
Guevara was lid van de 26 juli beweging van Fidel 
Castro en bekleedde een aantal functies in de 
Cubaanse regering voordat hij Cuba verliet om de 
revolutie te verspreiden in andere landen zoals 
Congo en Bolivië. In Congo steunt hij de pro-
Lumumba marxistische Simba-beweging en sluit hij 
zich aan bij het guerrillaleger van Laurent-Désiré 
Kabila. Vermits deze beweging nooit veel invloed 
heeft gehad en de steun van omliggende landen 
zoals Tanzania snel afbrokkelt, besluit Ché Guevara 
om naar Bolivië te trekken om de opstanden tegen 
de dictator Barrientos te leiden. De succesvolle 
guerrillamethode uit Cuba, blijkt niet te werken in 
Bolivië. Ché Guevara en zijn troepen vinden weinig 
steun bij de lokale boerenbevolking en de 
communistische partij. De militaire overmacht blijkt 
ook groter dan verwacht en nadat de VS besluit het 
Boliviaanse regime te steunen, loopt Ché Guevara 
met zijn troepen in een hinderlaag op 8 oktober 
1967. Een dag later wordt hij op bevel van de 
Boliviaanse president geëxecuteerd. 

Cheikh Anta Diop M Senegal historicus, antropoloog, 
natuurkundige en 
politicus

1923-1986 Cheikh Anta Diop was een Senegalese historicus, 
antropoloog, natuurkundige en politicus. Hij deed 
onderzoek naar de oorsprong van het menselijke ras 
en naar pre-koloniale Afrikaanse cultuur. Zijn werk 
was controversieel omdat hij beargumenteerde dat 
alle Afrikaanse volkeren één overkoepelende cultuur 
deelde die belangrijker was dan de verschillen in 
taal, etniciteit en cultuur. Hij was één van de eerste 
academici die de culturele (en racistische) 
vooroordelen in vraag stelde die inherent waren aan 
het eurocentrische wetenschappelijk onderzoek uit 
die tijd.
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Chinua Achebe M Nigeria Nigeriaanse schrijver, 
dichter en professor

1930-2013 Chinua Achebe was een Nigeriaanse schrijver, 
dichter en professor die in zijn werk vaak de 
verwoestende invloed van het kolonialisme op de 
Igbo cultuur beschrijft. Zijn meest bekende werk is 
when things fall apart. Andere bekende werken zijn 
anthills of the Savannah en an image of Africa: 
Racism in Conrad’s “Heart of darkness”. Hij wordt 
vaak de vader van de moderne Afrikaanse literatuur 
genoemd en velen beschouwen hem als een 
baanbreker voor Afrikaanse schrijvers na hem. 

Eduardo 
Mondlane

M Mozambiqu
e

Stichter 
Mozambikaanse 
bevrijdingsfront

1920-1969 Eduardo Mondlane was een antropoloog, professor 
sociologie en geschiedenis en de oprichter van het 
Mozambikaanse bevrijdingsfront (FRELIMO). In 
1964 begon hij een guerilla oorlog voor de 
onafhankelijkheid van Mozambique met de steun 
van verschillende Westerse landen, de Sovjet Unie 
en vele Afrikaanse staten. Hij werd vermoord door 
een bom die in boek naar hem opgestuurd werd, de 
verantwoordelijken zijn nooit gevonden. In 1975 
werd Mozambique onafhankelijk van Portugal en 
kreeg FRELIMO de macht in handen.

Edward Said M Palestina Grondlegger 
postkoloniale studies

1935-2003 Edward Said was een Palestijnse professor, 
intellectueel en grondlegger van postkoloniale 
studies. Zijn meest bekende en invloedrijke werk is 
orientalism, waarin hij beschreef hoe het Westen 
naar het Oosten kijkt door een bril van culturele 
vooroordelen. Het Westen heeft een lange traditie 
van valse, geromantiseerde beelden over Azië. Deze 
beelden dienden als rechtvaardiging voor de 
koloniale en imperiale ambities of Europa en de VS. 
Hij was ook lid van de Palestijnse nationale raad en 
ijverde voor een onafhankelijke Palestijnse staat om 
zo de politieke en mensenrechten van het 
Palestijnse volk te waarborgen. 
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Ella Baker V VS Burgerrechtenactiviste 1903-1986 Ella Baker was een Afro-Amerikaanse burger- en 
mensenrechtenactiviste. Zij organiseerde 
voornamelijk achter de schermen en werkte samen 
met vooraanstaande burgerrechtenactivisten zoals 
W.E.B. Dubois, Rosa Parks en Martin Luther King. 
Ze promootte grassroots organisatie, radicale 
democratie, en het versterken van de onderdrukten 
zodat zij voor zichzelf en hun rechten konden 
opkomen. Ook bekritiseerde ze niet enkel racisme 
binnen de Amerikaanse maatschappij, maar ook 
seksisme binnen de burgerrechtenbeweging. Ze 
wordt vaak één van de belangrijkste Afro-
Amerikaanse leiders van de twintigste eeuw 
genoemd en is waarschijnlijk de meest invloedrijkste 
vrouw binnen de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging. 
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Emiliano Zapata M Mexico revolutionair leider 1879-1919 Emiliano Zapato was een leider van de Mexicaanse 
revolutie, de voornaamste leider in de 
boerenrevolutie in Morelos en vormde de 
inspiratiebron voor de agrarische beweging 
Zapatismo. Zapato groeide op op het platteland in de 
staat Morelos, waar boeren onderdrukt werden door 
een kleine klasse van landeigenaars die de 
productie van suikerriet en de toegang tot water 
monopoliseerde met de steun van de Mexicaanse 
dictator Porfirio Diaz. Hij nam al vroeg deel aan 
politieke bewegingen tegen Diaz en werd de centrale 
leider van Morelos tijdens de revolutie van 1910. 
Samen met een aantal andere boerenleiders vormde 
hij het bevrijdingsleger van het Zuiden, waar hij al 
snel de leider werd. Zijn strijdkrachten hielpen actief 
mee aan de val van Diaz, maar de nieuwe president 
Madero erkende hun rol niet en deed hen af als 
ordinaire bandieten. Zapato kondigde het plan de 
Ayala af dat opriep tot landhervormingen, om land te 
herverdelen ten gunste van de boeren. Madero 
brandde dorpen plat en zond vele mannen naar 
werkkampen in het zuiden van Mexico of lijfde ze in 
bij het leger. Hierdoor groeide de steun voor Zapato 
bij de boerenbevolking en met hun hulp verdreef hij 
Madero uit Morelos en voerde hij de 
landhervormingen uit. In 1915 viel de nieuwe leider 
van Mexico, Carranza, Morelos opnieuw binnen en 
gebruikte de tactiek van de verschroeide aarde om 
de Zapatistas te verdrijven. Zapata heroverde 
Morelos in 1917 en behield de macht tot hij in 1919 
in een hinderlaag werd gelokt en vermoord. Artikel 
27 van de in 1917 geschreven Mexicaanse grondwet 
is gebaseerd op zijn landhervormingseisen. Zapata 
blijft tot op vandaag een icoon in Mexico en zijn 
invloed duurt voort, voornamelijk in het Zuiden van 
Mexico.
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Félix-Roland 
Moumié

M Kameroen anti-koloniale leider 1926-1960 Félix-Roland Moumié volgde Ruben Um Nyobé op 
als leider van de volksunie van Kameroen (UPC). Hij 
werd door de Franse geheime diensten vermoord in 
Geneva, een paar maanden nadat Kameroen 
onafhankelijk werd in 1960. Hij was een anti-
kolonialist en communist en woonde in 1958 de 
conferentie voor onafhankelijke Afrikaanse staten bij 
die door Kwame Nkrumah werd georganiseerd. Hij 
was bevriend met Frantz Fanon en bezocht in 1960 
Congo om Lumumba te ontmoeten die sympathie 
had getoond met hun strijd, maar werd door Mobutu 
het land uitgedreven. 

Fransisco de 
Miranda

M Venezuela Zuid-Amerikaanse 
generaal, revolutionair 
en vrijheidsstrijder

1750-1816 Fransisco de Miranda was een Venezolaanse 
militaire leider en revolutionair. Alhoewel zijn eigen 
plannen voor de onafhankelijkheid van de Spaans-
Amerikaanse mislukte, wordt hij beschouwd als de 
voorloper van Simon Bolivar, die tijdens de Spaans-
amerikaanse oorlogen voor onafhankelijkheid het 
grootste deel van Zuid-Amerika succesvol bevrijdde. 
Hij was een idealist die er van droomde om geheel 
Spaans Amerika te bevrijden en te verenigen. Hij 
werd gevangen genomen in 1812 en stierf vier jaar 
later in een Spaanse cel. 

Fransisco de 
Paula Santander

M Colombia zuidamerikaans 
vrijheidsstrijder

1792-1840 Fransisco de Paula Santander was een 
Colombiaanse militaire en politieke leider tijdens de 
onafhankelijkheidsoorlog van de toenmalige 
verenigde provinciën van Nieuw Granada in 
1810-1819. Hij vocht onder leiding van Simon 
Bolivar. Hij was president van Groot Colombia van 
1819 tot 1826 en werd later verkozen tot president 
van de republiek nieuw Granada van 1832 tot 1837. 
Hij bleef nog lang na zijn dood een belangrijke en 
invloedrijke politieke figuur en wordt gezien als één 
van de ideologische grondleggers van de 
Colombiaanse liberale partij. 
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Frantz Fanon M Martinique psychiater, filosoof, 
schrijver

1925-1961 Frantz Fanon was een psychiater en politiek filosoof 
uit de Franse kolonie Martinique. Hij schreef 
verschillende belangrijke werken binnen het veld van 
postkoloniale studies, kritische theorie en marxisme. 
Naast een intellectueel, was Fanon ook een Pan-
Afrikanist en een marxistisch humanist die zich bezig 
hield met de invloed van kolonisatie op het mentale 
welzijn en de menselijke, sociale en culturele 
gevolgen van dekolonisatie. Hij steunde de 
Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog en was lid van 
het FNL. Voor meer dan vijf decennia heeft zijn leven 
en werk nationale vrijheidsbewegingen en andere 
radicale politieke organisaties geïnspireerd over de 
hele wereld. Zijn belangrijkste werken zijn zwarte 
huid, blanke maskers en de verworpenen der aarde.
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Frederick 
Douglass

M VS abolitionist, redacteur, 
publicist, politicus en 
hervormer

1818-1895 Frederick Douglass was een Amerikaanse sociale 
hervormer, abolitionist, spreker, schrijver en 
staatsman. Hij ontsnapte als slaaf in Maryland en 
werd één van de nationale leiders van de 
abolitionistische beweging in Massachusetts en New 
York. Hij was bekend om zijn welbespraaktheid en 
anti-slavernij geschriften. Abolitionisten gebruikten 
hem vaak als voorbeeld om te bewijzen dat slaven 
wel degelijk voldoende intellectuele capaciteit 
bezaten om als onafhankelijke Amerikaanse burgers 
te kunnen functioneren. Hij schreef verschillende 
autobiografieën waarvan zijn in 1845 geschreven 
Narrative of the life of Frederick Douglass, an 
American slave een bestseller werd en invloedrijk 
was in het promoten van het abolitionisme, net zoals 
zijn tweede boek: my bondage and my freedom 
(1855). Hij was ook een actieve voorstander van 
vrouwenstemrecht en werd de eerste Afro-
Amerikaan die genomineerd werd voor de functie 
van vice-president als de running mate van Victoria 
Woodhull, de leidster van de vrouwenbeweging en 
de eerste vrouw die een gooi deed naar het 
presidentschap in de VS. Douglass was sterk 
overtuigd van de gelijkheid van alle volkeren, en 
geloofde ook sterk in dialoog om zo allianties aan te 
gaan over raciale en ideologische grenzen heen. 
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Harriet Tubman V VS abolitionist en politiek 
activiste

1823-1913 Harriet Tubman was een Amerikaanse abolitionist en 
politieke activiste. Ze was geboren als slaaf, maar 
wist te ontsnappen. Na haar ontsnapping hield ze 13 
succesvolle missies om een 70-tal mensen van de 
slavernij te redden, waaronder familie en vrienden. 
Ze maakte hierbij gebruik van het netwerk van anti-
slavernij activisten en schuilplaatsen, beter bekend 
als de Underground Railroad. Tijdens de 
Amerikaanse burgeroorlog diende ze als verkenner 
en spion voor het leger van de Noordelijke staten. Ze 
was de eerste vrouw die een gewapende expeditie 
leidde tijdens de burgeroorlog. Ze leidde 150 Afro-
Amerikaanse soldaten bij de inval op Combahee 
Ferry en bevrijdde meer dan 750 slaven. Ze was ook 
een voorvechtster van vrouwenrechten en werd een 
icoon van moed en vrijheid. 

Helder Camara M Brazilie “rode bisschop” 1909-1999 Helder Camara was een Braziliaanse katholieke 
aartsbisschop van Olinda en Recife van 1964 tot 
1985 tijdens het militaire regime. Hij was een 
voorstander van bevrijdingstheologie en wordt 
herinnerd voor zijn sociale en politieke werk voor de 
armen en zijn strijd voor mensenrechten en 
democratie tijdens het militaire regime. Hij predikte 
voor een kerk die dichter bij de benadeelde mensen 
stond en tegen geweld. `Hij organiseerde de eerste 
Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie die 
leidde tot een radicale wijziging in het beleid van 
Latijns-Amerikaanse bisschoppen. Ze begonnen, 
gesteund door Camara, zich veel meer in te zetten 
voor de armen en verdrukten in Zuid-Amerika. Een 
bekende quote van hem is: “Als ik de armen brood 
geef, dan noemen ze me een heilige. Als ik vraag 
waarom de armen geen eten hebben, noemen ze 
me een communist.” Hij kreeg in de jaren zestig de 
bijnaam ‘rode bisschop’. 
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Ida B. Wells V VS burgerrechten-activiste 1862-1931 Ida B, Wells was een Afro-Amerikaanse 
onderzoeksjournalist en leidster binnen de 
burgerrechtenbeweging. Zij stichtte mee de NAAPC 
(National association for the advancement of colored 
people) en zette zich levenslang in voor gelijkheid 
voor Afro-Amerikanen en vooral voor zwarte 
vrouwen. Ze was geboren als slavin, maar werd later 
bevrijd. Ze is voornamelijk bekend voor haar 
onderzoek naar lynching van zwarte Amerikanen. 
Dankzij haar onderzoek werden de leugens van witte 
mensen die stelden dat lynching enkel gebruikt werd 
bij zwarte criminelen blootgelegd. Wells toonde aan 
in haar onderzoek dat lynching gebruikt werd door 
witte mensen als middel om zwarten te onderdukken 
en intimiderenopdat zij geen economische en/of 
politieke concurrentie zouden vormen, wat gepaard 
zou gaan met machtsverlies van witte burgers, 

James Baldwin M VS schrijver 1924-1987 James Baldwin was een Amerikaanse schrijver en 
activist. Zijn essays verkennen thema's zoals raciale, 
seksuele en klasseverschillen in het Westen en 
meer specifiek in de Verenigde Staten. Zijn romans 
maken fundamentele persoonlijke vragen en 
dilemma's tot fictie te midden van sociale en 
psychologische druk die de integratie dwarsbomen 
van niet enkel Afro-Amerikanen, maar ook 
homoseksuele mannen. Zijn bekendste werken 
houden onder meer The fire next time, no name in 
the street, the devil finds work, Giovanni's room en If 
Beale Street could talk in. zijn essays zijn verzameld 
in notes of a Native son.

14



José Martí M Cuba dichter, schrijver, 
revolutionair

1853-1895 José Martí was een Cubaanse dichter, schrijver en 
revolutionair. Hij wordt in Cuba beschouwd als een 
nationale held voor zijn rol in de 
onafhankelijkheidsoorlog. Hij was een sleutelfiguur in 
het plannen en uitvoeren van deze oorlog en was 
ook de ontwerper van de Cubaanse revolutionaire 
partij en haar ideologie. Hij stierf tijdens de slag van 
Dos Rios in 1895. Hij wordt ook beschouwd als één 
van de grootste Latijns-Amerikaanse intellectuelen 
van de eeuwwisseling. 2én van zijn gedichten werd 
herwerkt tot het pattriotistische lied van Cuba 
Guantanamera.  

Krim Belkacem M Algerije Vrijheidsstrijder 1922-1970 Krim Belkacem was een Algerijnse vrijheidsstrijder 
en politicus. Hij vocht in WOII voor de Fransen. Hij 
werd lid van de ondergrondse Algerijnse 
Volksbeweging in 1946. In 1947 werd hij beschuldigd 
van het vermoorden van een boswachter, waarna hij 
vluchtte en de maquis (Algerijnse guerilla's) 
vervoegde. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog 
werd hij één van de belangrijkste en machtigste 
leiders van het FLN. hij was minister van defensie en 
van buitelandse zaken, later vice-president. Hij was 
de voornaamste algerijnse onderhandelaar bij de 
overeenkomst van évian in 1962 die de 
onafhankelijkheid van Algerije bezegelde. In 1965 
werd hij beschuldigd een moordpoging te hebben 
georganiseerd tegen Boumédienne en werd bij 
verstek ter dood veroordeeld. Hij werd in 1970 
vermoord teruggevonden in een hotelkamer in 
Frankfurt en later in ere hersteld door de Algerijnse 
regering. 
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Kwame Nkrumah M Ghana premier, president 1909-1972 Kwame Nkrumah was een Ghanese politicus en 
revolutionair. Hij was de eerste eerste minister en 
president van Ghana en leidde de onafhankelijkheid 
van Ghana (Gold Coast) in 1957. Hij stichtte de 
Organisatie van Afrikaanse eenheid en was een 
voorstander van pan-Afrikanisme. 

Léopold Senghor M Senegal dichter, filosoof, 
schrijver en president

1906-2001 Léopold Senghor was een Senegalese dichter, 
filosoof, schrijver en politicus. Hij was de eerste 
president van Senegal van 1960 tot 1980. Senghor 
was één van de grondleggers van de Négritude-
beweging. Hij word door velen beschouwd als één 
van de belangrijkste Afrikaanse intellectuelen van de 
twintigste eeuw en was de eerste Afrikaan die 
verkozen werd als lid van de Académie Française. 
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Louis Rwagasore M Burundi Politicus en nationalist 1932-1961 Louis Rwagasore wordt beschouwd als een 
belangrijke figuur in de geschiedenis van het 
Burundese nationalisme. Hij was eerste minister en 
werd kort voor de Burundese onafhankelijkheid 
vermoord. Hij richtte een aantal coöperatieven op die 
economische onafhankelijkheid aanmoedigde, maar 
deze werden door de Belgische koloniale autoriteiten 
verboden in 1958. Hij stichtte de Unie voor Nationale 
Progressie (UPRONA) en tijdens hun eerste congres 
eiste hij volledige onafhankelijkheid en riep de lokale 
bevolking op om Belgische winkelste boycotten en te 
weigeren belastingen te betalen. Door deze oproep 
voor burgerlijke ongehoorzaamheid werd hij onder 
huisarrest geplaatst. UPRONA won de verkiezingen 
in 1961 met 80% van de stemmen en Rwagasore 
werd eerste minister met als opdracht het land voor 
te bereiden op onafhankelijkheid. Twee weken later 
werd hij vermoord in een hotel in Bujumbura. 
alhoewel de moordenaars gevonden werden en 
terechtgesteld, wordt er vermoed dat de Belgische 
autoriteiten een rol speelde in zijn dood. Guy Poppe 
schreef in 2011 het boek De moord op Rwagasore, 
de Burundese Lumumba.

Lorraine 
Hansberry

V VS Schrijfter en 
toneelschrijfster

1930-1965 Lorraine Hansberry was de eerste vrouwelijke Afro-
Amerikaanse toneelschrijfster van wie een toneel op 
Broadway verscheen. Ze was ook de eerste Afro-
Amerikaanse en de jongste toneelschrijfster ooit die 
de New York Drama Critics' Circle Award won. Haar 
meest gekende werk, A Raisin in the Sun, gaat over 
de raciale segregatie van zwarte Amerikanen in 
Chigaco. Ze werkte voor de pan-Afrikaanse krant 
Freedom, samen met onder meer W.E.B. DuBois en 
focuste op de Afrikaanse strijd voor 
onafhankelijkheid en vrijheid en de impact daarvan 
op de rest van de wereld. Ze schreef ook over haar 
homoseksualiteit en de onderdukking van LGTBQ+. 
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Mahatma Ghandi M India Pacifistisch 
onafhankelijkheidsstrijd
er

1869-1948 Mahatma Ghandi was een Indische advocaat en 
anti-koloniale nationalist met zijn kenmerkende stijl 
van pacifisme de succesvolle 
onafhanelijkheidscampagne van India leidde. Hij 
inspireerde talloze burgerrechten- en 
vrijheidsbewegingen wereldwijd. In 1915 begin 
Ghandi met het organiseren van boeren en 
arbeiders om te protesteren tegen excessieve 
grondbelastingen en discriminatie. in 1921 werd hij 
leider van het nationaal congres, waar hij nationale 
campagnes leidde om armoede te bestrijden, 
vrouwenrechten te verruimen, religieuze en etnische 
harmonie te bekomen, het kastensysteem en de 
situatie van de onaanraakbaren aan te klagen en 
voornamelijk om onafhankelijkheid te bekomen. Hij 
werd in 1948 vermoord door een Hindu-nationalist 
die vond dat hij te meegaand was in de eisen van 
Pakistan. Ghandi's verjaardag op 2 oktober is de 
internationale dag van de geweldloosheid 

Malcolm X M VS Black Panter 1925-1965 Malcolm X was een Afro-Amerikaanse 
mensenrechtenactivist  en één van de belangrijkste 
figuren van de burgerrechtenbeweging. Hij was een 
voorvechter van de rechten van Zwarte Amerikanen 
en klaagde wit Amerika in zeer harde bewoordingen 
aan voor de misdaden die ze begaan tegen Afro-
Amerikanen. Zonder meer één van de meest 
invloedrijkste Afro-Amerikanen uit de geschiedenis. 
Belangrijke voorstander van empowerment voor 
zwarte burgers in de VS. Werd vermoord in 1965.
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Marthe 
Ekemeyong 
Moumié

V Kameroen Anti-koloniale schrijfster 
en activiste

1931-2009 Marthe Ekemeyong Moumié was een Kameroense 
schrijfster en activiste en lid van Volksunie van 
Kameroen. Ze was de leidster van de 
Democratische Unie van Kameroense vrouwen en 
trouwde met de Kameroense 
onafhankelijkheidsleider Felix-Roland Moumié. Het 
koppel vluchtte naar het buitenland om vervolging 
van de koloniale autoriteiten te ontlopen. Na de 
moordo p haar man, had ze een relatie met de 
Equatorial Guineaanse nationalist Atanasio Ndongo 
Miyone, die geëxecuteerd werd na een mislukte 
coup tegen het Equatoriaanse regime. Marthe 
Ekemeyong Moumié werd opgepakt en gemarteld 
voor vijf jaar na zijn dood door zowel Equatoriaal 
Guinea als Kameroen. ze schreef hier later haar 
autobiografie genaamd het slachtoffer van de Franse 
kolonisatie over. Ze werd vermoord teruggevonden 
in haar huis in 2009.

Martin Luther King M VS civil rights 1929-1968 Martin Luther King was een Afro-amerikaanse 
dominee en activist die bekendheid verwierf als 
woordvoerder en leider van de 
burgerrechtenbeweging van 1955 tot aan zijn dood 
in 1968. Zijn strijd voor burgerrechten kenmerkte 
zich door zijn pacifistische stijl, geïnspireerd door zijn 
Christelijke overtuigingen en door het activisme van 
Ghandi. Hij organiseerde onder meer de 
Montgomery bus boycott, de mars van Selma tot 
Montgomery en won de nobelprijs voor vrede in 
1964 voor zijn strijd tegen raciale ongelijkheid door 
middel van vredevol protest. Zijn speech 'I have a 
dream' was een bepalend moment voor de 
burgerrechtenbeweging en is één van de meest 
bekendste en iconische speeches uit de 
geschiedenis.
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Mary McLeod 
Bethune

V VS onderwijzeres, 
schrijfster en 
burgerrechtenactiviste

1875-1955 Mary McLeod Bethune was een Afro-amerikaanse 
onderwijzeres, schrijfster en burgerrechtenactiviste. 
Zij stichtte een privé-school voor zwarte studenten in 
Florida en medestichtster van het UNCF een fonds 
voor zwarte studenten. Dankzij haar werk creërde ze 
betere levenskansen voor talloze zwarten in de VS. 

Maya Angelou V VS schrijver, dichter, 
zangeres, danseres, 
burgerrechtenactivist

1928-2014 Maya Angelou was een Afro-Amerikaanse schrijfster, 
dichteres, zangeres, danseres en 
burgerrechtenactiviste. Haar werk focust op thema's 
zoals racisme, identiteit en familie en is grotendeels 
autobiografisch. Het wordt gezien als een 
verdediging van zwarte cultuur en Maya Angelou zelf 
werd beschouwd als een woordvoerdster van 
zwarten en zwarte vrouwen in het bijzonder. Ze was 
journaliste in Egypte en Ghana ten tijde van de 
dekolonisatie en werkte samen met onder meer 
Martin Luther King en Malcolm X ten tijde van de 
burgerrechtenbeweging.  Haar bekendste werk is I 
know why the caged birds sing.

Medgar Wiley 
Evers

M VS burgerrechtenactivist 1925-1963 Medgar Evers was een Afro-Amerikaanse 
burgerrechtenactivist in Mississippi, secretaris bij 
NAACP en een orlogsveteraan die voor het 
Amerikaanse leger had gevochten. Hij streed voor 
het vernietigen van segregatiewetten in de publieke 
ruimte en aan de universiteit van Mississippi en om 
de kansen van Afro-Amerikanen te vergroten, 
waaronder het kiesrecht uitbreiden naar zwarte 
burgers. Evers werd vermoord in 1963 door een lid 
van een witte extremistische groepering die vocht 
tegen de burgerrechtenbeweging. Zijn leven en dood 
inspireerde de burgerrechtenbeweging verder in 
haar strijd.
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Melchior Ndadaye M Burundi intellectueel en politicus 1953-1993 Melchior Ndadaye was een Burundese politicus die 
de eerste democratisch verkozen en eerste Hutu 
president van Burundi werd na de verkiezingen in 
1993. Alhoewel hij probeerde om de etnische kloof in 
het land te verminderen, leidde zijn beleid tot 
vijandigheid bij het leger dat door Tutsi's 
gedomineerd werd. Hij bevrijdde politieke gevangen, 
installeerde persvrijheid en gaf gratie aan de 
voormalige dictator Bagaza. Hij stelde ook 
contracten en concessies van de vorige regering in 
vraag, wat de economische positie van de Tutsi-elite 
en het leger in gevaar bracht. Daarnaast wou hij ook 
het leger hervormen om de Tutsi-dominantie te 
verminderen en gaf veel posities die daarvoor door 
Tutsi's gehouden werden in de openbare 
dienstverlening aan Hutu's.  Hij werd vermoord 
tijdens een mislukte coup poging, nadat hij amper 
drie maanden president was. Zijn dood leidde tot 
een nieuw bloedbad tussen Hutu's en Tutsi's en was 
ook de aanleiding voor de tienjarige Burundese 
burgeroorlog. 

Miguel Hidalgo M Mexico onafhankelijkheidsstrijd
er

1753-1811 Miguel Hidalgo was een priester en leider van de 
Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog. Hij 
marcheerde door Mexico en slaagde er in om een 
leger van 90.000 arme boeren en burgers te 
verzamelen die ondanks hun slechte bewapening en 
gebrek aan training er in slaagde om de Spaanse 
troepen te verslaan. Tijdens de slag van de Calderon 
Brug in 1811 werd het grootste deel van zijn troepen 
verslaan door welgetrainde Spaanse troepen. Met 
de overlevenden vluchtte hij naar het Noorden, maar 
hij werd verraden en vermoord.
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Miriam Makeba V Zuid-Afrika Zangeres en anti-
apartheidsactiviste

1932-2008 Miriam Makeba was een Zuid-Afrikaanse zangeres 
en activiste die streed tegen de apartheid in Zuid-
Afrika. Zij getuigde tegen het Apartheidsregime voor 
de Verenigde Naties en raakte betrokken bij de 
burgerrechtenbeweging in de VS. Ze trouwde met de 
Black Panter Stokeley Carmichael, waarna ze de 
steun van witte Amerikanen verloor en vijandig 
behandeld wrden door de regering van de VS, 
waarna het koppel naar Guinea verhuisde. Ze bleef 
optreden, voornamelijk in Afrika en trad op bij 
verschillende onafhankelijkheidsceremonies. Haar 
muziek was kritisch voor de apartheid, haar lied 
Soweto Blues ging over de Soweto-opstand. Na het 
einde van de apartheid keerde ze terug naar Zuid-
Afrika en bleef ze zich inzetten voor goede doelen. 
Zij was een van de eerste Afrikaanse zangeressen 
die wereldwijde erkenning kreeg en Afrikaanse 
muziek aan een Westers publiek verkocht. Ze 
maakte ook een aantal liedjes die het 
apartheidssysteem aanklaagden en werd een 
symbool van de strijd tegen apartheid, zeker nadat 
haar vraag terug te keren naar Zuid-Afrika voor de 
begrafenis van haar moeder geweigerd werd door 
de autoriteiten.

Mohammed Hatta M Indonesië onafhankelijkheidsstrijd
er

1902-1980 Mohammed Hatta was een Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijder en later politicus die 
samen met Soekarno en een aantal anderen streed 
voor de Indonesische onafhankelijkheid van de 
Nederlanders. Na de onafhankelijkheid werd hij vice-
president onder Soekarno. 
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Mona Rudao M Taiwan onafhankelijkheidsstrijd
er

1880-1930 Mona Rudao was een Taiwanese 
onafhankelijkheidsstrijder en leider van de Seediq, 
één van de Taiwanese Aboriginal stammen. Hij was 
de leider van de Wushe opstand, de laatste grote 
opstand tegen het Japanse koloniale regime in 1930. 
Hij pleegde zelfmoord tijdens de opstand om te 
voorkomen dat de Japanners hem levend in handen 
zouden krijgen.

Muhammad Ali M VS Sportman 1942-2016 Muhammad Ali was één van de belangrijkste 
sportfiguren uit de twintigste eeuw. Zijn weigering om 
deel te nemen aan de Vietnamoorlog en zijn 
sportieve successen, maakten van hem een 
symbool van raciale trots voor velen Afro-
Amerikanen.
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Muhammad 
Bassiri

M Westelijke 
Sahara

Nationalistische leider 1942-1970 Muhammad Bassiri was een nationalistische leider 
die in 1970 verdween en vemoedelijk geëxecuteerd 
werd door het Spaanse Legioen. Hij studeerde in 
Marokko, Egypte en Syrië, waar hij bekend raakste 
met het Pan-Arabisme. Bij zijn terugkeer naar 
Marokko richtte hij de nationalistische Sahariaanse 
krant Al-Shihab op en werkte hij journalist. In 1967 
stichtte hij de bevrijdingsbeweging die opriep tot het 
einde van de Spaanse kolonisatie van de Sahara. 
De beweging kenmerkte zich door vreedzaam 
protest en wou verandering teweegbrengen door 
middel van democratie. De beweging werd verboden 
en bleef daardoor ondergronds. In 1970 hield de 
beweging een openlijke demonstratie tegen het 
Spaanse kolonialisme en vroeg autonomie (als een 
eerste stap naar onafhankelijkheid) en 
zelfbeschikkingsrecht. Het protest escaleerde en de 
Spaanse troepen opende het vuur op de 
demonstranten. Bassiri werd gearresteerd en 
vermoedelijk gemarteld door de Spaanse 
autoriteiten. Verschillende getuigen verklaarde dat hij 
geëxecuteerd werd in de woestijn in juli 1970, maar 
de Spaanse autoriteiten hebben altijd verklaard dat 
ze hem naar Marokko hebben uitgewezen.

Nelson Mandela M Zuid-Afrika Anti-apartheidsleider 1918-2013
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Nina Simone V VS singer-songwriter, 
pianiste en 
burgerrechtenactiviste

1933-2003 Nina Simone was een Afro-Amerikaanse zangeres, 
pianiste en burgerrechtenactiviste. Haar muziek 
bevatte verwijzingen naar het Afro-Amerikaanse 
erfgoed en in 1964 klaagde zij ook voor het eerst 
raciale discriminatie aan in haar liedje Mississippi 
Goddamn!, haar antwoord op de moord op medgar 
evers en de bomaanslag op de kerk in Alabama 
waarbij vier jonge meisjes om het leven kwamen. 
Hierna werd een burgerrechten boodschap 
standaard in haar werk en ook tijdens haar 
optredens sprak Nina Simone zich uit voor gelijke 
rechten. Ze trad ook vaak op of sprak vaak bij 
burgerrechten acties zoals de mars in Selma.

Om Kalsoum V Egypte Zangeres 1898-1975 Om Khalsoum was een Egyptische zangeres, 
songwriter en actrice. Als één van de meest 
succesvolle artiesten ooit uit het Midden-Oosten is 
zij een icoon in Egypte en wordt zij de ster van het 
Oosten genoemd. Ze gebruikte haar muziek om haar 
politieke voorkeuren te verspreiden. haar politieke 
retoriek is ook vandaag nog invloedrijk, niet enkel in 
Egypte, maar in het hele Midden-Oosten. 

Omar Mukthar M Libië vrijheidsstrijder 1858-1931 Omar Mukhtar, beter bekend onder zijn bijnaam 
leeuw van de woestijn was een Libische 
vrijheidsstrijder die het verzet tegen de Italiaanse 
kolonisatie leidde. Sinds 1911 vocht hij bijna twintig 
jaar lang tegen de Italiaanse bezetters, tot zij hem in 
1931 gevangen wisten te nemen en vervolgens 
ophingen. Hij is een belangrijk verzetssymbool in de 
Arabische en Islamitische wereld.
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Oscar Romero M El Salvador sociaal bewogen 
aartsbisschop

1917-1980 Oscar Romero was de vierde aartsbisschop van El 
Salvador. Hij sprak zich uit tegen sociaal onrecht, 
armoede, moorden en foltering tijdens de groeiende 
oorlog tussen linkse en rechtse machten in El 
Salvador. Elke week lijstte hij verdwijningen, 
martleingen en moorden op via de radiozender van 
de kerk. Voor de meeste El Salvadorianen was dit de 
enige bron van informatie over wat er gebeurde in 
het land. hierdoor werd hij immens populair en had 
hij een enorme aanhang, vooral onder de armere 
lagen van de bevolking.  Hij werd in 1980 
neergeschoten in een kapel waar hij de mis 
voordroeg. 

Patrice Lumumba M Congo Onafhankelijkheidsleide
r en eerste minister van 
DRC

1925-1961 Patrice Lumumba speelde een cruciale rol in de 
transformatie van Congo als een Belgische kolonie 
tot een onafhankelijke staat en werd eerste minister 
van de Democratische republiek Congo. Hij was een 
Afrikaanse nationalist en pan-Afrikanist en leidde de 
Congolese nationale beweging (MNC) van 1958 tot 
aan zijn dood in 1961. Kort na de onafhankelijkheid 
brak er een muiterj uit binnen het leger, wat het 
begin vormde van de Congolese crisis. Lumumba 
vroeg hulp aan de VN en de VS om de Katangese 
separatisten die gesteund werden door de Belgen te 
helpen onderdrukken. Omdat beiden weigerden 
structureel te helpen, richtte hij zich tot de Sovjet-
Unie, wat de spanningen met de VS en België 
enerzijdsen met zijn eigen regering anderzijds, enkel 
vergrootte. Hij werd gevangen genomen en 
geëxecuteerd in Katanga. De Belgische regering 
verontschuldigde zich in 2002 formeel voor zijn rol in 
de moord.
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Policarpa 
Salavarrieta

V Colombia vrijheidsstrijdster 1795-1816 Policarpa Salavarrieta, ook bekend onder de naam 
La Pola, was een Colombiaanse naaister die voor de 
revolutionaire strijdkrachten spioneerde tijdens de 
oorlog met Spanje. Door haar diensten als naaister 
aan te bieden aan de vrouwen en dochters van 
hooggeplaatste Royalisten en officiers kon zij zich 
vrij bewegen binnen deze kringen. terwijl ze kleding 
naaide of repareerde kon ze conversaties 
afluisteren, informatie en kaarten verzamelen en 
uitvinden wie de belangrijkste koningsgezinden 
waren en wie er van werd verdacht revolutionair te 
zijn. Zij werd gevangengenomen en geëxecuteerd 
wegens hoogverraad. De Columbiaanse 
vrouwendag word gehouden op haar verjaardag en 
ze wordt beschouwd als een nationale heldin in 
Colombia. 
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Pramoedya 
Ananta Toer

M Indonesië schrijver 1925-2006 Pramoedya Ananta Toer was een Indonesische 
schrijver die schreef over de Indonesische koloniale 
periode onder de Nederlanders, de strijd voor 
onafhankelijkheid, de Japanse bezetting tijdens 
WOII en de postkoloniale periode onder Soekarno 
en Soeharto. Hij werd gevangen genomen door de 
Nederlanders van 1947 tot 1949 en opnieuw onder 
het regime van Soeharto van 1969 tot 1979, waarna 
hij later onder huisarrest werd gehouden. 
Pramoedya Ananta Toer was kritisch voor voor zowel 
het beleid van Soekarno als Soeharto en zijn werk 
werd gecensureerd tot eind jaren negentig, ook al 
was hij een bekend schrijver buiten Indonesië. 
Politieke kritiek werd subtiel verwerkt in zijn werk, 
maar hij was uitgesproken tegen kolonialisme, 
racisme en corruptie binnen de postkoloniale 
regeringen. Zijn bekendste werk is het Buru Quartet, 
dat hij tijdens zijn gevangenschap mondeling 
vertelde aan medegevangen, die het neerschreven 
en uit de gevangenis smokkelde omdat hijzelf geen 
toegang had tot schrijfmateriaal.

Robert Abbott M VS advocaat, 
krantenuitgever en 
redacteur

1870-1940 Robert Abbott was een Afro-Amerikaanse advocaat, 
uitgever en redacteur die de krant Chicago Defender 
oprichtte, die de meest verspreidde krant van het 
land werd die eigendom was van een zwarte. Abbott 
streed voor meer werkgelegenheid en sociale 
rechtvaardigheid voor zwarten in de VS. hij 
moedigde zwarten ook aan om het gesegregeerde 
Zuiden te verlaten en zich in het Noorden te vestigen 
voor een beter leven en om van daaruit voor hun 
rechten te vestigen. Zijn krant had verschillende 
doelstellingen, waaronder raciale vooroordelen 
vernietigen, vakbonden toegankelijk maken voor 
zwarten en witte mensen en representatie van 
zwarten in het kabinet van de president en bij de 
politie. 
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Roger Casement M Ierland diplomaat tegen 
kolonialisme

1864-1916 Roger Casement werkte vanaf 1884 voor Stanley en 
de Association Internationale Africaine die door 
Leopold II gebruikt werd als middel om Congo te 
koloniseren. In 1903 was hij consul voor de Briste 
regering in Congo, en werd hij gevraagd een 
onderzoek te voeren naar de mensenrechten in 
Congo vrijstaat. Weken lang reisde hij door Congo 
en interviewde arbeiders, toezichtshouders en 
soldaten. In 1904 publiceerde hij zijn rapport dat de 
martelingen, misbruiken, slavernij en verminkingen 
van de lokale bewoners op de rubberplantages 
blootlegde. Dit rapport lag aan de basis of het 
groeiende internationale protest dat er uiteindelijk 
toe leidde dat Leopold II gedwongen zijn kolonie 
afstond aan de Belgische regering. In 1906 schreef 
hij een ander rapport over de misbruiken begaan 
door het Briste bedrijk Peruvian Amazon Company 
(PAC) dat rubber oogste in het Peruviaanse deel van 
het Amazonewoud. Hierbij buitte het de inheemse 
Putumayo uit op een gelijkaardige manier als dat 
men in Congo Vrijstaat te werk ging. Zijn rapport 
bracht grote verontwaardiging teweeg in Groot-
Brittannië en leidde uiteindelijk tot het faillisement 
van de PAC. Hij streed ook voor de Ierse 
onafhankelijkheid.
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Rosa Parks V VS civil rights activiste 1913-2005 Rosa Parks was een Afro-Amerikaanse 
burgerrechtenactiviste die voornamelijk bekend werd 
voor haar rol in de Montgomery bus boycott.In 1955 
weigerde zij haar plaats af te staan in het deel voor 
gekleurde mensen van de bus omdat het deel voor 
witte mensen volzet was. Hoewel zij niet de eerste 
zwarte was om dit te doen, maar de NAACP 
geloofde dat zij het best geschikt was om een 
rechtszaak te winnen voor het overtreden van de 
segregatiewetten in Alabama. Haar actie en haar 
bekendheid binnen de gemeenschap, leidde ertoe 
dat de zwarte gemeenschap de bussen in 
Montgomery, Alabama voor meer dan een jaar 
boycotte. Rosa Park's actie en de boycot werden 
belangrijke symbolen van de burgerrechtenbeweging 
en zijzelf werd een symbool van verzet tegen raciale 
segregatie. Ze was een prominent lid van de NAACP 
en werkte ook samen met Martin Luther King.

Ruben Um Nyobè M Kameroen antikolonialistisch leider 1913-1958 Ruben Um Nyobè was een antikoloniale leider in 
Kameroen. In 1948 richtte hij de volksunie van 
Kameroen (UPC) op die met behulp van gewapend 
geweld de onafhankelijkheid van Kameroen wou 
bekomen. Hij werd vermoord door het Franse leger 
in 1958, en tot in de jaren 1990 was het verboden 
zijn naam te noemen in Kameroen. Hij gaf zijn leven 
voor de eenheid en onafhankelijkheid van Kameroen 
en de postkoloniale autoriteiten hebben er alles aan 
gedaan om zijn herinnering uit te wissen.
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Salvador Allende M Chili Socialistisch president 1908-1973 Salvador Allende was een Chileense socialist, dokter 
en president van Chili van 1970 tot 1973. Hij was de 
eerste marxist ooit die in een democratisch land tot 
president verkozen werd. Hij voerde een 
socialistisch beleid dat er op gericht was om de 
welvaart van de armste lagen van de bevolking te 
verbeteren. In 1973 pleegde het Chileense leger een 
coup d'etat met behulp van de CIA, waarna Allende 
zelfmoord pleegde. 

Shirley Chisholm V VS Politica, opvoedster, 
auteur

1924-2005 Shirley Chisholm was een politica, opvoedster en 
auteur die de eerstezwarte, vrouwelijk verkozene 
was in het Amerikaanse congres in 1969. Beroemd 
is haar quote: "If you don't get a seat at the table, 
bring a folding chair."

Simon Bolivar M Bolivia zuidamerikaans 
vrijheidsstrijder

1783-1830 Simon Bolivar, ook de bevrijder genoemd, was een 
Venezolaanse militaire en politieke leider die wat nu 
Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en 
Panama onafhankelijk maakte van het Spaanse Rijk. 
Bolivar is een icoon in grote delen van Zuid-Amerika 
en wordt beschouwd als één van de grootste helden 
in de Latijns-Amerikaanse 
onafhankelijkheidsbewegingen van de vroege 19e 
eeuw. Bolivar streefde naar een sterk en verenigd 
Latijns-Amerika dat niet enkel bestand was tegen de 
dreiging van Spanje, maar ook tegen de 
toenemende macht van de Verenigde Staten. Het 
land Bolivia is naar hem genoemd. 
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Soekarno M Indonesië onafhankelijkheidsstrijd
er

1901-1970 Soekarno was de eerste president van Indonesië 
van 1945 tot 1967. Hij was één van de leiders van 
de nationale beweging tijdens de Nederlandse 
koloniale tijd en zat meer dan tien jaar in de 
gevangenis tot hij bevrijd werd door Japanse troepen 
in WOII. Na de Japanse overgave in 1945 
verklaarde Soekarno en Mohammed Hatta de 
onafhankelijkheid van Indonesië. Hij leidde het 
Indonesische verzet tegen de Nederlandse 
rekolonisatiepogingen, zowel diplomatisch als 
militair, tot Nederland uiteindelijk in 1949 de 
onafhankelijkheid van Indonesië erkende. 

Sojourner Truth V VS burgerrechtenactiviste 1797-1883 Sojourner Truth werd geboren als slavin, maar 
ontsnapte met haar dochtertje. Ze spon een 
rechtszaak aan om ook haar zoon terug te krijgen en 
was de eerste zwarte vrouw die zo'n rechtszaak won 
tegen een witte man. Ze werd een bekende anti-
slavernij spreekster en haar speech Ain't I a woman? 
over vrouwenrechten werd enorm bekend tijdens de 
burgeroorlog. 
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Steve Biko M Zuid-Afrika Vrijheidsstrijder 1946-1977 Steve Biko was een Zuid-Afrikaanse anti-
apartheidactivist die sterk tegen de raciale 
segregatie in Zuid-Afrika streed. In 1968 richtte hij de 
Zuid-Afrikaanse Studentenorganisatie (SASO) op, 
waar enkel niet-witte mensen lid van mochten 
worden, omdat hij zich ergerde aan het feit dat anti-
apartheidsgroepen gedomineerd werden door witte 
liberalen. Dit wil niet zeggen dat hij racisme tegen 
witte mensen goedkeurde, integendeel, ook daar 
was hij een fervent tegenstander van. Zwart 
bewustzijn vormde de kernideologie van SASO en 
focusde op de psychologische empowerment van 
zwarte burgers. Biko geloofde dat zwarten zich 
moesten ontdoen van elke notie van raciale 
inferioriteit en populariseerde de slogan "black is 
beautiful", Hij stichtte de Black People's convention 
(BPC) waardoor hij gezien werd als een bedreiging 
door de regering en hij verband werd naar zijn 
thuisstad waar hij gelimiteerd was in zijn bewegingen 
en ook een verbod kreeg om met de media te 
praten. Tijdens zijn verbanning ontving hij 
meermaals bedreigingen en werd ook meermaals 
gearresteerd. Na zijn arrestatie in 1977, werd hij in 
elkaar gelsagen door politie-officieren waarna hij 
overleed aan zijn verwondingen.  
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Thomas Sankara M Burkina 
Faso

president Burkina Faso 1949-1987 Thomas Sankara was een revolutionair en president 
van Burkina Faso van 1983 tot 1987. Hij was een 
marxist en pan-Afrikanist en wordt vaak de 
Afrikaanse Ché Guevarra genoemd. Tijdens zijn 
presidentschap lanceerde hij programma's voor 
sociale, economische en ecologische verandering. 
Zijn buitenlandse politiek was geînspireerd op anti-
imperialisme, waarbij hij alle land en minerale 
bronnen nationaliseerde en de invloed van 
buitenlandse instituties zoals het IMF en de 
Wereldbank probeerde te elimineren. Hij voerde 
landhervormingen door en probeerde hongersnood 
te voorkomen door zelf-voorzienendheid, maakte 
een prioriteit van onderwijs met een nationale 
geletterdheidscampagne, en promootte 
gezondheidszorg met nationale 
vaccinatiecampagne. Andere plannen van zijn 
nationale campagne, hielden onder meer in het 
planten van 10 miljoen bomen om de verwoestijning 
tegen te gaan, land herverdelen van landeigenaars 
naar boeren en scholen en ziekenhuizen bouwen. 
Hij verbood ook vrouwelijke genitale vemrinking, 
gedwongen huwelijken en polygamie. Met zijn 
politieke agenda werd hij enorm populair bij grote 
dleen van de arme bevolking in geheel Afrika. Maar 
zijn beleid leidde ook tot vervreemding van een 
aantal groepen in de maatschappij zoals de tribale 
leiders, de kleine, maar machtige Burkinese 
middenklasse, Frankrijk en haar bondgenoot 
Ivoorkust. In 1987 werd hij vermoord door tijdens 
een coup d'état geleid door Blaire Compaoré.  
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Toni Morrison V VS Schrijfster 1931-2019 Toni Morrison was een Afro-Amerikaanse schrijfster 
en professor. Ze won diverse prijzen voor haar 
boeken waaronder de nobelprijs voor literatuur in 
1993, waarna ze wereldwijd faam verkreeg als 
schrijfster. Zij sprak zich vaak publiekelijk uit over 
politiek en de situatie van zwarten in de VS. In haar 
werk stelde ze zwarte vrouwen centraal. 

Toussaint 
Louverture

M Haiti Vrijheidsstrijder 1743-1803 Toussaint Louverture is de bekendste leider van de 
Haïtiaanse revolutie. Hij werd verraden en vermoord 
voor de onafhankelijkheid, maar zijn 
verwezenlijkingen vormde de bassi voor de 
overwinning van het revolutionaire leger en de 
verklaring van onafhankelijkheid in 1804. Toussaint 
Louverture begon zijn militaire carrière tijdens de 
slavenopstand van Santo Domingo, in de huidige 
Dominicaanse republiek. Hij won geleidelijk aan de 
controle over het hele eiland, maar werd uiteindelijk 
verraden door zijn rechterhand Dessalines, waarna 
hij gevangen genomen werd en stierf aan een 
longontsteking in een Franse gevangenis in 1803. 
Omdat de Fransen zware verliezen hadden geleden 
en ook de gele koorts vele slachtoffers had gemaakt, 
trokken ze zich datzelfde jaar nog definitief terug. 

Tupac Amaru II 
(José Gabriel 
Condorcanqui)

M Peru leidde in 1780 de grote 
Inca-opstand tegen de 
Spaanse heersers

1738-1781 Tupac Amaru II was de leider van een grote Inca-
opstand tegen de Spanjaarden in Peru, wat 
resulteerde in zijn dood. De opstand werd gevoed 
door de inhumuna behandeling van de inheemse 
volkeren door de Spanjaarden, die hen vaak 
gevangen namen en gedwongen arbeid lieten 
verrichten. Hij werd gevangen genomen en 
geëxecuteerd door Spaanse troepen, nadat hij er 
niet in gelsaagd was om Cuzco te veroveren. Later 
werd hij een belangrijke figuur in de 
onafhankelijkheidsstrijd van Peru en in de strijd voor 
rechten van inheemse volkeren. 
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Victoria Mxenge V Zuid-Afrika anti-apartheidsactiviste 1942-1985 Victoria Mxenge was een Zuid-Afrikaanse anti-
apartheidsactiviste en advocate. Na de moord op 
haar man zette zij hun advocatenpraktijk verder en 
verdedigde zij studenten van wie de studieresultaten 
ongeldig verklaard werden of jongeren die opgepakt 
werden tijdens raids en mishandeld werden in de 
gevangenis. Ze zette zich ook in voor de bevrijding 
van Nelson Mandela, zat in het bestuur van de 
nationale vrouwenorganisatie (NOW) en was 
penningsmeester van de belangrijke anti-
apartheidsorganisatie UDF. Ze werd in 1985 
neegeschoten voor de ogen van haar kinderen. De 
Zuid-Afrikaanse regering verklaarde dat ze vermoord 
was door een onbekende persoon. Tijdens de 
Waarheids- en verzoeningscommissie kwam aan het 
licht dat veiligheidsdiensten een moordenaar hadden 
ingehuurd om haar te vermoorden.

Vo Nguyen Giap M Vietnam onafhankelijkheidsstrijd
er

1911-2013 Vo Nguyen Giap was een generaal in de Vietnam's 
People Army en een politicus. Hij leidde het Viet 
Minh verzet tegen de Japanse bezetting en was een 
cruciale leider in zowel de eerste Indochina oorlog 
en in de Vietnam oorlog. Hij was ook journalist en 
bekleedde verschillende functies binnen de regering 
van Ho Chi Minh. 
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W.E.B. DuBois M VS mensenrechtenactivist 1868-1963 W.E.B. DuBois was een Afro-Amerikaanse 
sociologist, historicus, mensenrechtenactivist, Pan-
Afrikanist en schrijver. Hij was de eerste Afro-
Amerikaan die een doctoraat behaalde aan Harvard  
en gaf later les aan de universiteit van Atlanta. 
DuBois was leider van de Niagara beweging die 
streefde naar gelijke rechten voor zwarte 
Amerikanen en was mede-stichter van de NAACP. 
Hij streed tegen racisme, lynching, Jim Crow en 
structurele discriminatie binnen het onderwijs en op 
de arbeidsmarkt. Zijn strijd beperkte zich niet tot 
zwarten, maar hield alle niet-witte mensen in, 
voornamelijk gekoloniseerde Afrikanen en Aziaten. 
Hij organiseerde verschillende pan-Afrikaanse 
congressen die streefden naar de onafhankelijkheid 
van Europese kolonies. Na WOI deed hij onderzoek 
naar de ervaringen van zwarte soldaten in Frankrijk 
en documenteerde hij het weidverspreidde racisme 
en vooroordelen binnen het Amerikaanse leger. Zijn 
belangrijkste werken zijn The Souls of black Folk en 
Black Reconstruction in America.

Wangari Maathai V Kenia milieuactiviste 1940-2011 Wangari Maathai was een prominente milieu-, 
sociale en politieke activiste en de eerste Afrikaanse 
vrouw die de nobelprijs voor vrede won. Ze stichtte 
de Green Belt Movement, een NGO die focuste op 
het planten van bomen, milieubehoud en 
vrouwenrechten. 
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