
Slavernij	
“Laten	we	blij	zijn	met	elkaar!	Laten	we	op4mis4sch	zijn!	Laten	we	zeggen:	Nederland	kan	het	weer!	Die	
VOC-mentaliteit,	 over	 grenzen	 heen	 kijken,	 dynamiek!	 Toch?”,	 zo	 reageerde	 Jan-Peter	 Balkenende	 in	
2006.	De	toenmalige	minister-president	verwees	naar	de	Gouden	Eeuw	van	Nederland,	een	verleden	van	
specerijhandel,	 mari4eme	 macht	 en	 economische	 welvaart.	 Meteen	 al	 na	 zijn	 pleidooi	 voor	 een	
hernieuwde	 VOC-mentaliteit,	 reageerden	 kamerleden	 kri4sch.	 De	 VOC	 roept	 namelijk	 ook	 beelden	 op	
van	rooRochten,	kolonisa4e	en	machtsmisbruik.		

De	afgelopen	twaalf	 jaar	zijn	we	alleen	maar	kri4scher	geworden	over	de	Gouden	Eeuw	en	onze	VOC-
mentaliteit.	Rond	Sinterklaas4jd	laait	het	debat	over	een	sluimerend	racisme	in	alle	hevigheid	weer	op.	In	
de	 krant,	 op	 tv	 of	 in	 de	 trein	 wordt	 voortdurend	 gediscussieerd	 of	 het	 volksfeest	 racis4sch	 en	 een	
verheerlijking	van	ons	koloniale	verleden	zou	zijn.	Voor-	en	tegenstanders	zijn	even	fel.	Meer	nog	dan	in	
2006,	toen	Jan-Peter	Balkenende	trots	pleiWe	voor	een	VOC-mentaliteit,	ontkomen	we	er	tegenwoordig	
niet	aan	om	kri4sch	na	te	denken	over	de	zwarte	pagina’s	van	ons	koloniale	verleden,	een	geschiedenis	
van	slavernij	en	misstanden.	Hoe	kunnen	we	met	dit	verleden	omgaan?	

Dit	 thema	 bestaat	 uit	 vier	 onderdelen.	 Deel	 1	 gaat	 in	 op	 het	 beeld	 van	 slaven	 en	 slavernij	 in	 de	
zeven4ende	en	ach[ende	eeuw.	We	kijken	naar	de	manier	waarop	in	een	van	de	meest	gelezen	boeken	
van	die	4jd,	de	Bijbel,	werd	geschreven	over	dit	onderwerp.	Ook	bestuderen	we	een	geheim	document	
waarin	wordt	uitgelegd	hoe	Surinaamse	plantage-eigenaren	om	dienden	te	gaan	met	hun	slaven.	In	deel	
2	lezen	we	het	verhaal	van	Blondin,	een	voormalige	slaaf	die	moet	vechten	om	niet	opnieuw	in	slavernij	
terecht	 te	 komen.	 Het	 perspec4ef	 van	 het	 slachtoffer	 staat	 daarin	 centraal.	 In	 deel	 3	 lezen	 we	 over	
kri4sche	geluiden	over	de	 slavernij	 en	 zoomen	we	 in	op	het	 toneelstuk	De	Negers.	 In	het	 laatste	blok	
gaan	 we	 in	 op	 de	 actualiteit	 en	 bespreken	 we	 de	 nieuwe	 beeldenstorm,	 het	 idee	 om	 beelden	 die	
getuigen	 van	 een	 koloniaal	 verleden	 van	 hun	 sokkel	 te	 halen.	 Klassikaal	 discussiëren	 hoe	we	met	 dat	
verleden	om	zouden	kunnen	gaan.  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Omgaan	met	slaven	
Door	heel	Europa	werden	in	de	zeven4ende	en	ach[ende	eeuw	slaven	gehouden.	Miljoenen	Afrikanen	
werden	 door	 de	 transatlan4sche	 slavenhandel	 naar	 andere	 delen	 van	 de	 wereld	 getransporteerd.	
Nederland	 kreeg	 4jdens	 de	 hoog4jdagen	 van	 de	 kolonisa4edriR	 onder	 andere	 delen	 van	 Ghana	 en	
Brazilië,	Suriname	en	de	An4llen	in	handen.	De	West-Indische	Compagnie,	de	WIC,	was	een	grote	speler	
op	de	 interna4onale	slavenmarkt.	Omstreeks	1770	werd	er	door	Nederland	 jaarlijks	 in	zo’n	zesduizend	
mensen	gehandeld.	

Als	slaaf	werd	je	gedwongen	te	werken	op	plantages	voor	suiker,	koffie	en	katoen.	Je	had	geen	inspraak	
over	 je	 leefomstandigheden.	Kinderen	van	slaven	werden	automa4sch	ook	slaaf.	Opstanden	werden	de	
kop	ingedrukt	en	soms	bloedig	neergeslagen.	Hoewel	wij	slavernij	tegenwoordig	als	een	misdaad	tegen	
de	menselijkheid	zien,	was	bezit	over	een	ander	mens	in	deze	4jd	geen	uitzondering.	We	hebben	in	de	
wereldgeschiedenis	 langer	 een	 4jd	mét	 slavernij	 dan	 zónder	 slavernij	 gekend.	 Slaven	 werden	 niet	 als	
gelijken	 beschouwd.	 Zij	 werden	 gezien	 als	 minderwaardig,	 als	 bezit,	 beest	 of	 machine	 en	 als	 iets	
waarover	 de	 ‘superieure’	wiWe	mens	 zich	moest	 onhermen.	 Dat	moest	mentaal	 ook	wel:	 je	 kunt	 een	
mens	niet	als	slaaf	behandelen	als	hij	jouw	gelijke	is.	Het	moet	een	Ander	zijn.	

Vragen	en	opdrachten	

1. Een	van	de	belangrijkste	teksten	voor	mensen	uit	de	vroegmoderne	4jd	was	de	Bijbel.	Ga	in	deze	
digitale	versie	van	de	Bijbel	op	zoek	naar	voorbeelden	van	slavernij	door	gebruik	te	maken	van	de	
zoekfunc4e.	
a. Op	welke	manier	wordt	er	over	slavernij	gesproken	 in	de	Bijbelboeken	Exodus,	Levi4cus	en	

Deuteronomium?	Geef	ten	minste	één	citaat.	
b. Op	welke	manier	wordt	 er	 over	 slavernij	 gesproken	 in	 het	 Bijbelboek	 Spreuken?	 Geef	 ten	

minst	één	citaat.	
c. Ook	in	het	Nieuwe	Testament	wordt	slavernij	behandeld.	Hoe	moeten	slaven	zich	volgens	de	

Bijbel	gedragen	tegenover	hun	meesters?		
d. Was	slaaf-zijn	de	regel	of	de	uitzondering	in	Bijbelteksten?	Beargumenteer	je	antwoord.	

2. Hoe	 denk	 je	 dat	 mensen	 uit	 de	 zeven4ende	 en	 ach[ende	 eeuw	 omgingen	 met	 dit	 soort	
fragmenten	uit	de	Bijbel?	Beargumenteer	je	antwoord.	

3. In	 1842	werd	 een	 brief	 gestuurd	 naar	 de	 plantage-eigenaren	 en	 beheerders	 van	 Suriname.	 Zij	
werden	daarin	op	de	hoogte	gesteld	van	enkele	aanpassingen	in	het	reglement.	Het	belangrijkste	
punt	was	dat	eigenaren	voortaan	werd	afgeraden	om	slaven	’s	nachts	te	laten	doorwerken.	Lees	
de	 volgende	 tekst,	 een	 kopie	 van	 deze	 geheime	 circulaire,	 aandach4g	 door.	 Onderstreep	
eventueel	de	stukken	die	je	niet	begrijpt	en	overleg	met	je	buurman	of	buurvrouw.	
a. Wat	vind	jij	van	deze	tekst?	Vind	je	het	schokkend?	Mo4veer	je	antwoord.	
b. Welke	redenen	worden	genoemd	om	slaven	minder	 lang	te	 laten	werken?	Wat	voor	mens-

beeld	komt	hieruit	naar	voren?	
c. Waarom	 is	 het	 volgens	 de	 tekst	 belangrijk	 om	 slaven	 kennis	 te	 laten	 nemen	 met	 het	

christendom?	
d. Slaven	werden	in	deze	4jd	niet	als	gelijken	gezien.	Uit	welke	woorden	en	uit	welke	aannames	

over	slaven	blijkt	dat?	
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Het	verhaal	van	Blondin	
Het	is	behoorlijk	las4g	om	een	stem	te	geven	aan	slaven	uit	de	zeven4ende	en	ach[ende	eeuw,	al	is	het	
maar	omdat	de	meeste	bronnen	die	wij	hebben	amoms4g	zijn	van	slavenhouders	zelf.	Een	uitzondering	
vormt	het	verhaal	van	de	“Vrye	Neger	Blondin,	sijn	Wyf	Sabine	en	hunlieder	jongen	Cicero”,	drie	tot	slaaf	
gemaakte	mensen	op	een	Surinaamse	katoenplantage.	Blondin	en	zijn	familie	werden	vrijgelaten,	maar	
bleven	daarna	wonen	bij	hun	voormalige	meester	Thomas	van	Rees.	Na	de	dood	van	Van	Rees	en	het	
faillissement	 van	 de	 weduwe	 kwam	 de	 plantage	 in	 handen	 van	 twee	 Amsterdamse	 koopmannen.	 De	
nieuwe	eigenaren	hadden	heel	andere	plannen	voor	Blondin,	Sabine	en	Cicero.		

Vragen	en	opdrachten	

1.	 Bekijk	de	volgende	aneelding	en	probeer	te	lezen	wat	er	staat.	Maak	je	geen	zorgen	dat	je	niet	
alles	kunt	lezen.	Om	wat	voor	soort	tekst	gaat	het	en	aan	wie	is	het	gericht?	

2.	 Lees	de	hertaling	van	deze	tekst	aandach4g	door.	Onderstreep	eventueel	de	stukken	die	je	niet	
begrijpt	en	overleg	met	je	buurman	of	buurvrouw.	

a.	 Door	wie	 is	deze	tekst	geschreven?	Waarom	schreef	hij	deze	tekst	en	wat	 is	zijn	rela4e	
met	Blondin?	

b.	 Wat	wil	Blondin	met	deze	tekst	bereiken?	
c.	 Wat	 voor	band	hadden	Blondin	 en	 Sabine	met	de	 familie	Van	Rees.	 Beargumenteer	 je	

antwoord	door	stukken	uit	de	tekst	te	citeren.	
d.	 Waarom	menen	 Valckenier	 en	 Du	Quesne	 dat	 zij	 recht	 hebben	 op	 Blondin,	 Sabine	 en	

Cicero?	
3.	 Blondin	 beroept	 zich	 op	 een	 Nederlandse	 wet,	 die	 later	 in	 het	 Burgerlijk	 Wetboek	 zo	 werd	

omschreven:	“Al	die	zich	op	het	grondgebied	van	den	Staat	bevinden	zijn	vrij	en	bevoegd	tot	het	
genot	der	burgelijke	regten.”	

a.	 Wat	betekent	dit?	
b.	 Het	stuk	heeR	het	over	een	andere	zaak	waarop	deze	wet	betrekking	heeR.	Welke?	
c.	 Waarom	was	dit	relevant	voor	Blondin	en	Sabine?	
d.	 Waarom	is	hun	zoon	Cicero	dan	ook	automa4sch	geen	slaaf?	

Slot	
Uiteindelijk	werd	besloten	dat	Blondin,	Sabine	en	Cicero	nog	steeds	slaven	waren.	Omdat	hun	voormalige	
meester	was	overleden	en	er	 geen	brieven	waren	overgeleverd,	 konden	 zij	 hun	vrijheid	niet	bewijzen.	
Hun	nieuwe	meesters,	Valckenier	en	Du	Quesne,	verklaarden	bovendien	“heiliglyk	nooit	met	deese	beide	
Swarten	over	hunne	vryheid”	gehad	te	hebben.	Blondin	en	Sabine	moesten	terug	naar	de	katoenplantage	
in	Suriname.	Over	de	rest	van	hun	leven	weten	we	niets.	
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Weg	met	de	slavernij	
Aan	 het	 einde	 van	 de	 ach[ende	 eeuw	 werden	 schrijvers	 steeds	 kri4scher	 over	 slavernij	 en	 de	
slavenhandel.	Verlich4ngsfilosofen	schreven	pamfleWen	waarin	zij	de	morele	en	economische	noodzaak	
van	de	slavernij	ontkrachWen.	Horrorverhalen	over	brute	straffen,	mishandelingen	en	uitbui4ng	hielpen	
mee	het	4j	te	keren.	We	noemen	dit	streven	naar	het	afschaffen	van	slavernij	het	aboli4onisme.	Engeland	
verbood	 de	 transatlan4sche	 slavenhandel	 in	 1807	 en	 de	 slavernij	 in	 1833.	 Frankrijk	 volgde	 snel.	
Nederland	was	een	van	de	laatste	Europese	landen	die	overging	tot	het	afschaffen	van	de	slavernij.	Op	1	
juli	1863	werden	meer	dan	zesender4gduizend	Nederlandse	slaven	bevrijd.		

In	1796	verscheen	in	Nederland	het	toneelstuk	De	Negers	van	P.G.	Witsen	Geysbeek,	een	vertaling	van	de	
populaire	Duitse	toneelschrijver	August	von	Kotzebue.	In	het	stuk	lezen	we	over	de	Jamaicaanse	plantage	
van	de	Engelse	slaveneigenaar	John.	John	beveelt	de	mooie	slavin	Ada	het	bed	met	hem	te	delen.	Zij	wil	
echter	trouw	blijven	aan	haar	overleden	geliefde.	Ook	lezen	we	over	de	oude	slaaf	Ayos,	die	zichzelf	heeR	
verkocht	om	zijn	zoon	Zameo	te	kunnen	zien,	en	Johns	broer	William,	die	een	heel	andere	kijk	heeR	op	
slavernij.	

Vragen	en	opdrachten	

1. Welke	 romans	 over	 slavernij	 en	 aboli4onisme	 ken	 je?	 ZiWen	 daar	 ook	 klassiekers	 uit	 de	
ach[ende	en	negen4ende	eeuw	bij?		

2. Lees	het	4ende	en	elfde	toneel	(pagina	25	tot	38)	van	Witsen	Geysbeeks	De	Negers.	De	tekst	kun	
je	 hier	 vinden.	 Maak	 eventueel	 gebruik	 van	 een	 woordenboek	 en	 de	 lijst	 van	 personages	
voorafgaand	aan	het	stuk.	
a. De	broers	William	en	 John	kijken	allebei	heel	 anders	 tegen	 slaven	aan.	Welke	argumenten	

gebruikt	John	om	slaven	te	mogen	houden?	En	hoe	probeert	William	dit	te	ontkrachten?	
b. Zijn	alleen	de	Engelsen	schuldig	aan	slavernij	volgens	dit	stuk?	Beargumenteer	je	antwoord.	
c. Hoe	ging	de	 vader	 van	William	om	met	 zijn	 slavinnen	Ada	en	 Lilli?	Welk	mens-beeld	blijkt	

hieruit?	
d. Op	 welke	 manieren	 worden	 Ada	 en	 Lilli	 als	 exo4sch	 gepresenteerd?	 Geef	 ten	 minst	 een	

citaat.	
e. Leg	het	volgende	citaat	uit:	“Wij	kerven	onze	huid,	gy	uwen	zielen;	wij	geloven	dat	de	naaden	

in	 het	 aangezicht	 ons	 schooner	 [mooier]	maken,	 gy	 houdt	 uwen	 laster	 voor	 schoon.”	Wat	
betekent	dit?	

3. Lees	het	voorbericht	voorafgaande	aan	het	toneelstuk	(pagina	I-XI).	Maak	eventueel	gebruik	van	
een	woordenboek.	
a. Kotzebue	en	Witsen	Geysbeek	zijn	aan	het	woord.	Het	stuk	tussen	aanhalingstekens	 is	een	

vertaling	van	Kotzebue.	Wat	wil	Kotzebue	bereiken?	Is	hij	tegen	de	slavenhandel?		
b. Wat	vindt	Witsen	Geysbeek	van	de	slavenhandel?	Welke	argumenten	draagt	hij	aan?	

d. Op	18	januari	2018	werd	een	stuk	van	De	Negers	opgevoerd	4jdens	een	congres	over	slavernij	in	
de	 ach[ende	 eeuw.	 Zou	 je,	 op	 basis	 van	 wat	 je	 gelezen	 hebt,	 het	 toneelstuk	 nog	 willen	
opvoeren?	Mo4veer	je	antwoord.	
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Tijd	voor	een	nieuwe	beeldenstorm?	
“De	 JP	 Coenstraat	 in	 Tilburg	 en	 Utrecht,	 de	 Stuyvesantstraat	 in	 Amsterdam,	 de	 Van	 Heutzstraat	 in	
Enschede,	het	standbeeld	van	Coen	in	Hoorn	en	een	beeldje	voor	Stuyvesant	in	Amsterdam	—	eerbetoon	
aan	 koloniale	 houwdegens	 vinden	 we	 in	 heel	 Nederland”,	 schrijR	 de	 Leidse	 historicus	 Karwan	 Fatah-
Black.	 In	 Nederland	 zijn	 er	 nog	 genoeg	 sporen	 te	 vinden	 van	 ons	 koloniale	 verleden,	 waar	 ook	
wreedheden	en	slavernij	deel	van	uitmaken.	

In	de	VS	worden	steeds	vaker	standbeelden	van	hun	sokkel	gehaald.	Het	gaat	om	beelden	van	militairen	
uit	 de	 zuidelijke	 staten	 die	 4jdens	 de	 Amerikaanse	 Burgeroorlog	 onder	 andere	 vochten	 om	 het	 recht	
slaven	 te	mogen	 houden.	 In	 de	 stad	 CharloWesville	 in	 Virginia	 leidde	 dat	 vorig	 jaar	 tot	 gewelddadige	
demonstra4es,	waar	demonstranten	protesteerden	tegen	het	weghalen	van	een	standbeeld	van	generaal	
Robert	 E.	 Lee.	 Dat	 er	 tegenwoordig	 steeds	 meer	 discussie	 wordt	 gevoerd	 en	 demonstra4es	 worden	
georganiseerd,	laat	zien	dat	Amerika	kri4sch	bezig	is	met	het	verwerken	van	het	koloniale	verleden.	

Is	het	4jd	dat	we	in	Nederland	ook	anders	met	ons	verleden	omgaan?	Is	die	Gouden	Eeuw	wel	zo	goud?		
Volgens	 de	 poli4eke	 par4j	 DENK	 is	 het	 hoog	 4jd	 dat	 er	 verandering	 in	 de	 zaak	 komt.	 In	 haar	
verkiezingsprogramma	pleit	de	par4j	voor	“het	dekoloniseren	van	onze	straatnamen,	bruggen,	tunnels	en	
musea,	door	kolonisatoren	niet	meer	te	vereren.”		

Lees	meer	
-	 Bauke	Schram,	‘Extreemrechts	protest	CharloWesville	loopt	volledig	uit	de	hand.’	In:	Elsevier	

Weekblad,	13	augustus	2017.	Lees	hier	het	stuk.	
-	 Beweging	 DENK,	 ‘Denkend	 aan	 Nederland:	 verkiezingsprogramma	 DENK,	 2017-2021.’	 Lees	

hier	het	stuk.	

Vragen	en	opdrachten	

1.	 Zijn	 er	 in	 jouw	woonplaats	 standbeelden	 of	 straten	 die	 verwijzen	 naar	 het	 koloniale	 verleden	 van	
Nederland?	Zo	ja,	welke?	

2.	 Naar	 aanleiding	 van	 de	 gewelddadige	 demonstra4es	 in	 CharloWesville	 maakte	 de	 NOS	 een	
videorapportage	over	Nederlandse	 standbeelden	die	herinneren	aan	het	koloniale	verleden.	Bekijk	
het	volgende	fragment	en	beantwoord	onderstaande	vragen.	
a.	 Welke	drie	standbeelden	worden	in	het	fragment	genoemd?	Wat	 is	er	tegen	op	ieder	van	deze	

figuren?	
b.	 De	plaqueWe	van	het	laatste	standbeeld	geeR	uitleg	over	de	koloniale	geschiedenis.	Wat	vind	je	

van	zo’n	aanpak?	
3.	 Lees	dit	opiniestuk	van	Karwan	Fatah-Black	goed	door	en	beantwoord	onderstaande	vragen.		

a.	 Fatah-Black	 reageert	 op	 een	 pamflet	 van	 de	 historicus	 Piet	 Emmer.	 Vat	 kort	 samen	 wat	 dit	
pamflet	betoogt.	

b.	 Leg	 kort	 uit	 wanneer	 en	 waarom	 historische	 standbeelden	 van	 zeven4ende-eeuwse	
kolonisatoren	zijn	opgericht.	

c.	 Beide	 historici	 zijn	 het	 niet	 over	 eens	 wat	 standbeelden	 precies	 doen.	 Volgens	 Emmer	 is	 het	
manier	om	onze	huidige	opva[ngen	 te	 confronteren	met	het	 verleden.	Wat	 vindt	 Fatah-Black	
van	dit	soort	standbeelden?	Met	wie	ben	jij	het	eens?	

d.	 We	hebben	zelf	ook	een	keus	voor	wie	een	standbeeld	oprichten.	Van	welk	historisch	figuur	zou	
jij	graag	een	standbeeld	hebben	in	je	woonplaats?	Beargumenteer	je	keuze.	

4.	 Wat	 vind	 jij	 van	 standbeelden	 en	 straatnamen	 die	 doen	 terugdenken	 aan	 Nederlands	 koloniale	
verleden?	Vul	de	volgende	poll	in	en	ga	vervolgens	in	de	klas	de	discussie	aan.	
a.	 Deze	standbeelden	en	straatnamen	moeten	niet	veranderd	worden.	
b.	 Deze	 standbeelden	 moeten	 weggehaald	 worden	 en	 deze	 straatnamen	 moeten	 worden	

veranderd.	
c.	 Er	moet	meer	context	komen.	Standbeelden	moeten	verplaatst	worden	naar	musea	of	worden	

voorzien	van	extra	tekst	en	uitleg.	
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