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ind aan de ketting
Opgroeien in slavernij - toen en nu
Wanneer ben je slaaf?
Als je onder dwang moet werken, én
als je door geweld of bedr og daartoe bent aangezet én
als je geen loon ontvangt, of net genoeg om een beetje
voor jezelf te zorgen, én
je bent zogenaamd bezit van iemand.
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden.
Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Artikel 4 - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)

1

Hoofdstuk 1 Onzichtbaar

Emmanuel Jal

Emmanuel Jal

Joanna

Rapper Emmanuel Jal was kindsoldaat: ‘This
time it is my soul I am fighting for.’

Joanna was huisslavin in Suriname bij de familie Demmely. Op een dag kwam John Stedman
daar op visite. Hij was kapitein in het leger dat
strijd voerde tegen de marrons. Zo heetten de
slaven die ontsnapt waren en in het oerwoud
eigen dorpen bouwden.

Emmanuel was ongeveer zeven toen hij soldaat werd in Soedan. Dat vond hij niet erg,
omdat hij hoopte zo wraak te kunnen nemen
op de moordenaars van zijn moeder en op de
mannen die zijn vader hadden meegenomen.
In het leger leerde hij doden met speren en
een machinegeweer. Op zijn dertiende was
zijn leven als soldaat voorbij. Toen wist een
Engelse vrouw hem naar Kenia te smokkelen.
Emmanuel woont nu in Engeland. Zijn muziek
heeft hij nodig om te verwerken wat hij heeft
meegemaakt. Hij heeft ook een boodschap:
‘I believe I have survived for a reason. To tell
my story, to touch lives.’

Joanna
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John Stedman zag Joanna, was op slag verliefd
en hij maakte een tekening van haar. Joanna
was toen vijftien jaar. Of zij ook verliefd was?
Stedman dacht van wel. Joanna en hij kregen
in ieder geval een zoon, Johnny. Ze woonden
samen tot Stedman in 1777 terugkeerde naar
Nederland. Joanna weigerde mee te gaan en
bleef met Johnny achter.

Lege lijstjes
In deze fotolijstjes passen de portretten van de vele kinderen die nu in
slavernij leven. Hun namen, hun gezichten en hun verhalen kennen we
alleen als ze wisten te vluchten of werden bevrijd. En als we al een naam
horen, dan is het maar de vraag of die wel klopt. Want vaak krijgen kindslaven van hun ‘baas’ of ‘bazin’ een andere naam.
Er zijn geen foto’s van de slaven in Suriname, wel tekeningen.
Soms staan daar kinderen op. We weten echter zelden wíe zij zijn.
Van Joanna is wel een portret en over haar weten we meer omdat
Stedman verliefd was en een reisverslag schreef. Maar we zien haar
door zíjn ogen. Van slaven en kindslaven op de Nederlandse Antillen
zijn geen afbeeldingen bekend.
Onderzoekers vinden in reisverslagen, in kranten, en in archieven van
plantages en schepen nog steeds nieuwe informatie over de slavernij.
Af en toe zien ze daarin namen van kinderen. Kinderen komen ook voor in
verhalen uit de slaventijd. Zo wordt langzaam een beetje duidelijk hoe hun
leven moet zijn geweest en krijgen zij een gezicht.

Opdrachten - Hoofdstuk 1
1 Waarom wil Emmanuel Jal rappen of zingen?
Noem twee redenen.
2 Waarom is een kindsoldaat ook een slaaf?
Tip: kijk voor het antwoord op pagina 1.
Zoek de site van Emmanuel Jal.
Kies twee regels uit een nummer die iets zeggen
over zijn verleden.

3a

3b

Wat heeft Nederland te maken met de slavernij in
Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba?
Tip: kijk op de tijdslang, pagina 24.
Wat heeft de slavernij van toen met jou te maken?
Motiveer!

3c

Wat heeft de slavernij van nu met jou te maken?
Motiveer!

4a

Hoe komen we aan informatie over kinderen die
vroeger in slavernij leefden? Noem vijf bronnen.
Welke bron zou je als eerste bekijken om
informatie te vinden?

4b
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Hoofdstuk 2 Kinderen op slavenschepen

Ook met schelpen en kralen
werden mensen gekocht.

Met een gloeiend ijzer werden
letters of cijfers in je huid
gebrand. Zo wist iedereen
wiens bezit je was.

Geschat wordt dat twaalf miljoen Afrikanen over de Atlantische Oceaan naar
Amerika zijn vervoerd. Daar werkten ze onder dwang op plantages. Ook Nederlanders deden mee aan deze trans-Atlantische slavenhandel en verdienden er
flink geld mee. Zij vervoerden van 1596 tot 1830 ruim een half miljoen slaven,
afkomstig uit het hele gebied van Angola tot Senegal. Gemiddeld stierf 16% van
de slaven onderweg.

In het Nederlandse fort op Gorée Island
was een speciale cel voor meisjes.

Op het schip zaten de kinderen meestal
bij de vrouwen apart van de mannen, die
vastgeketend waren.

Driehoekshandel
De zeilschepen voeren in een driehoek over de Atlantische Oceaan en waren
steeds gevuld (zie kaart). Vanuit Texel, Middelburg, Vlissingen, Rotterdam en
Amsterdam, vertrokken ze beladen met textiel, drank, wapens en buskruit. Daarmee kochten de kapiteins slaven aan de kust van West-Afrika. Tot hun vertrek
werden ze maandenlang gevangen gezet in een van de forten aan de kust, onder
meer in Elmina in Ghana en op Gorée Island bij Senegal. Daar werden de mannen, vrouwen en kinderen van elkaar gescheiden.
Met soms wel honderden mensen onder het dek, zetten de Nederlandse zeilschepen koers naar onder meer Curaçao, Sint Eustatius en Suriname. De eilanden Curaçao en Sint Eustatius dienden vooral als doorvoerhaven van slaven. Zij
werden daar dus nogmaals verscheept. In Suriname, waar ze opnieuw werden
gebrandmerkt, moesten de slaven op plantages werken. Daar werd suiker, koffie,
katoen, tabak of cacao verbouwd. Met die producten aan boord voeren de schepen tenslotte naar Nederland, de laatste etappe van de driehoekshandel.
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Kinderen
De Afrikanen aan boord waren hoogstens 35 jaar oud en onder hen
bevonden zich jongens, meisjes, baby’s en peuters. Kinderen dus.
In de zeventiende eeuw was één op de dertien slaven jonger dan
vijftien jaar. Eind achttiende eeuw was dit één op de vier, vijf slaven.
De vraag naar slaven én jonge slaven nam toe, omdat op de plantages meer mensen stierven dan er geboren werden. Er waren kortom
te weinig opvolgers. En de Nederlanders wilden meer plantages –
gratis – laten aanleggen. Daarvoor moest gehakt en gespit worden.
Jonge slaven, zeiden ze, waren goedkoper, namen minder plek in op
de boot, ze konden zich makkelijker aanpassen aan nieuwe situaties
en ‘gingen langer mee’.

Er was vooral vraag naar jongens en mannen,
die het zwaarste werk verrichtten.

Opdrachten - Hoofdstuk 2
1a Hoeveel slaven zijn onder ‘Nederlandse vlag’ verscheept?
1b ‘Trans’ betekent ‘over ’. Verklaar de naam
‘trans-Atlantische slavenhandel’.
1c Wat heeft een kopje koffie met suiker in Amsterdam rond
1800 te maken met slavernij?
Teken een kaart en maak dat verband duidelijk met
tekeningen en symbolen (bijv. pijlen).
Tip: gebruik de kaart hiernaast.
2a Waarom nam de vraag naar slaven toe in de achttiende eeuw?
2b Denk je dat het waar is dat kinderen zich makkelijker aanpassen?
Licht je antwoord toe.
Ga naar www.slavevoyages.com. Hier vind je de gegevens
van alle schepen van de trans-Atlantische slavenhandel.
3a Welke gegevens zijn bekend over het schip Annaboa in 1700?
3b Welke gegevens zijn bekend over Nieuwe Hoop in 1780?
3c Hoeveel kinderen zijn in totaal door Nederlandse schepen vervoerd?

Amsterdam

Curaçao

Nederlandse
Antillen

Senegal
Ghana

Suriname
Angola

3

Driehoekshandel.
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Hoofdstuk 3 Ontvoerd of geruild
De kinderen en volwassenen die als slaven werden verhandeld,
kwamen uit verschillende gebieden in het westen van Afrika en
behoorden tot verschillende volken. Sommigen van hen leefden
al als slaaf, nadat ze bijvoorbeeld in een oorlog krijgsgevangen
waren gemaakt. Anderen werden speciaal voor de verkoop aan
Europeanen gevangen genomen of gekidnapt.
Gevangenen moesten vaak honderden kilometers lopen voor ze
handelsplaatsen aan de kust bereikten.
Kinderen werden ook alleen ontvoerd. Of zij werden weggegeven door hun ouders, in ruil voor wat eten. Zo kocht de koopman
Pieter van den Broecke rond 1610 voor 61 kilo rijst een tienjarig
meisje uit Angola.

Het verhaal van Quaco uit Guinee
‘Op een dag was ik met mijn broertjes in het zand aan
het spelen. Ineens tilde een sterke arm mij op en ging
er een zak over mijn hoofd. Mijlenver werd ik meegenomen, tot ik ergens aan de kust werd afgeleverd bij
een koning. Daar begon mijn bestaan als slaaf.
Toen de koning stief, werden de meeste slaven onthoofd en samen met hem begraven. Ikzelf werd met
andere kinderen cadeau gedaan aan een soort van
legerofficieren. Daarna kocht een kapitein van een
Hollands schip mij voor een geweer en wat buskruit.‘
(Vrij naar Stedman, uitg. 1987)
Quaco was de persoonlijke slaaf van kapitein Stedman
(zie hoofdstuk 1). Hij had de jonge Quaco in Suriname
te leen gekregen van een Europese kennis. Quaco kon
mooi Stedmans parasol dragen. Quaco deed meer dan
dat: hij kookte, verzorgde Stedman als hij ziek was en
deed allerlei klusjes.
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Stedman zag rond 1776 hoe sterk
vermagerde mensen uit Guinee in Suriname aan land kwamen. Ze werden
verkocht en opnieuw gebrandmerkt.

Mijn verleden begint in Afrika
Gwen: ‘Voor sommige donkere mensen begint hun verleden bij de slavernij. Voor anderen, zoals ik, begint het
verleden in Afrika. Daar hadden de mensen voor ze in
slavernij terechtkwamen, een gewoon leven, als ieder
ander. Toen ik veertien, vijftien was, wilde ik er meer over
weten.’
In 2007 ging Gwen met een groep jongeren, kunstenaars
en onderzoekers op zoek naar hun roots. Maar waar begin
je, als je bijna niets weet?

Afrika

Kameroen

Kameroen
Guinee

Een bureau in de Verenigde Staten heeft het DNA verzameld van Afrikanen uit gebieden waar veel slaven vandaan kwamen. Dat DNA
vergelijken ze met het DNA van mensen die afstammen van slaven.
Gwens DNA vertoonde overeenkomsten met het DNA van mensen
uit het gebied van de Bamileke, een volk in Kameroen. Bij hen ging
Gwen op bezoek. Misschien waren ze genetisch vele generaties terug aan elkaar verwant, cultureel waren ze dat zeker. Want sommige
rituelen en gewoonten kende Gwen van thuis. Blijkbaar hadden die
de slavernij overleefd. En het woord voor ‘kind’ was ‘pitjieng’, net
als in het Sranan (Surinaams).

Angola

Opdrachten - Hoofdstuk 3
1a
1b

2

Op welke manieren vielen kinderen in handen van
mensenhandelaren? Noem er drie.
Hoeveel ‘meesters’ heeft Quaco gehad voor hij bij
Stedman kwam? Noem ze zo mogelijk.
Surinaamse kinderen spraken liever het Sranan
Tongo, de nieuwe taal van Suriname, in plaats van
talen die ze ouderen hoorden spreken. Hoe verklaar
je dat er zoveel talen gesproken werden en waarom
ontstond een nieuwe taal?

3a
3b
3c
3d

In welk(e) land(en) of streken liggen jouw roots?
Vind jij het belangrijk te weten waar je roots
liggen? Motiveer.
Waarom ging Gwen op zoek naar haar roots,
denk je?
Zou jij dat in haar plaats ook hebben gedaan?
Waarom wel, waarom niet?
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Hoofdstuk 4 Opgroeien in slavernij
Steeds meer kinderen in Suriname en de Nederlandse Antillen kenden Afrika alleen
nog maar uit verhalen van hun ouders. Zij waren immers geboren op de plantages
of in de stad en groeiden op in slavernij. Hoe ging het met deze kinderen tot ze
aan het werk moesten?

Op moeders rug

Familie

Na de bevalling moest een moeder meteen
weer aan de slag. Ze bond de baby in een
doek op haar rug en zo werkte ze op het veld
of deed ze de huishouding van de eigenaar.

Kinderen woonden meestal bij hun moeder en
soms was hun vader ook in huis, net
als andere familieleden zoals een oma, een
nicht of neef. Woonden de ouders
samen, dan waren ze niet getrouwd, want een
huwelijk voor slaven was verboden.

Soms gaven ouders het kindje zelf een naam,
maar meestal bepaalde de eigenaar die.
Het kind was in ieder geval zijn bezit. Hij
voegde de naam van het kind toe aan de
slavenlijst, met daarachter alleen de naam
van de moeder. De band met de vader werd
niet erkend.
De eigenaar noteerde ook of je ‘neger ’ of
‘mulat’ was. ‘Neger ’ wilde zeggen dat je
Afrikaanse ouders of Afrikaanse voorouders
had. Was je vader Europeaan en ‘blank’,
dan schreef de eigenaar ‘mulat’ op. Met een
witte vader had je kans op lichter werk en
misschien kocht hij je wel vrij.
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Huisjes op Surinaamse plantage.

Kinderen die niet bij hun ouders woonden,
werden vaak verzorgd door peettantes of
peetooms. Die waren niet altijd familie.
Op de plantages woonden slaven in huisjes
bij elkaar, die samen een soort dorp
vormden. Daar hadden slaven een
groentetuin en er scharrelden
wat kippen rond.

Odi Masra, danki masra
Op deze afbeelding toont een vrouw de
kinderen van de plantage aan de directeur.
Zij is de creolenmama. Zo heette de vrouw
die op een Surinaamse plantage voor de
kleintjes zorgde. De kinderen groeten de
directeur met ‘odi masra’ en maken een
dansje. Tot besluit krijgen ze wat rijst met
banaan of suikerwater en roepen ze
‘Dankie masra, dankie’.
In Suriname bereikte 50% van de kinderen
de leeftijd van twaalf jaar, op Curaçao 70%.
De eigenaren deelden af en toe voedsel uit en lappen stof. Voor kinderen vanaf vijf jaar zat er linnen bij. Jongere kinderen liepen dus meestal
in hun blootje. Schoenen waren voor slaven in Suriname verboden, op
Curaçao waren alleen slippers of sandalen toegestaan.

Opdrachten - Hoofdstuk 4
Of de eigenaar nu de naam van hun kind bepaalde of niet,
ouders gaven het vaak zelf ook een naam. In Suriname
was dit soms een dagnaam, wat ook in West-Afrika een
gewoonte is.
1a Op welke dag was Quaco uit hoofdstuk 3 geboren?
1b Wat is jouw geboortedag en hoe luidt jouw dagnaam?
Geboortedag

Jongensnaam

Meisjesnaam

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Kwassi
Kodjo
Kwammina
Kwakoe
Jauw
Koffy
Kwami

Kwassiba
Adjoueba
Abinniba/Abramba
Akkoeba
Jaba
Afiba
Amba/Amimba

2a Zou jij het woord ‘neger ’ gauw gebruiken? Motiveer.
2b Opgroeien in slavernij, betekende opgroeien met
racisme. Maak dit duidelijk.
3
3a
3b
3c
3d

Beschrijf met je buur de tekening bovenaan deze
pagina. Gebruik deze vragen:
Wie zijn er precies te zien?
Wie doet wat?
Verklaar het verschil in kleding.
Naar wie moeten de kinderen allemaal luisteren?
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Hoofdstuk 5 Je werk, je waarde
Ve l d s l a v e n - s u i k e r
In Suriname was het werk op de suikerplantages bijzonder zwaar. Dag en nacht ging het kappen, sjouwen,
spitten en planten door, onder toezicht van de man
met de zweep. Het was bovendien gevaarlijk omdat
je je kon verwonden aan de kapmessen waarmee het
riet werd gesneden. In de fabriek moest je uit de buurt
blijven van de kokende suikerketels en oppassen dat
je hand niet in de molen kwam.

Bij de suikermolen.

Kinderen speelden, maar ze moesten ook zo
gauw mogelijk wennen aan werk.
Op koffieplantages draaiden de kleine kinderen
bijvoorbeeld koffieboontjes die moesten drogen. Andere
kinderen deden klusjes in huis, hielden het erf schoon,
pasten op het vee of werkten mee op het veld.
Wat de kinderen moesten doen en vanaf welke leeftijd,
verschilde van eigenaar tot eigenaar. Op sommige
plantages werkten kinderen vanaf hun twaalfde volop
mee, op andere als ze achttien waren. Het kwam ook voor
dat vijfjarigen al aan het werk moesten. Hoe zag het werk
eruit?

Zo overleed in 1846 de zestienjarige Carl van plantage
Molhoop nadat zijn hand in de suikermolen was
gekomen. Normaal lag daar een bijl, waarmee direct
iemands hand werd afgehakt als die in de molen
kwam. Of die bijl voor Carl te laat verdween, is niet
bekend.

Ve l d s l a v e n - z o u t
Op het eiland Bonaire werkten kinderen vanaf zeven
jaar in de zoutpannen. Dat zijn ondiepe meren met
zeewater, aangelegd voor de zoutwinning. Het is de
bedoeling dat het water verdampt, zodat nat zout
overblijft. Slaven stonden tot hun knieën in dit bijtend
zoute water, om het zout te verzamelen en op een
hoop te storten. Ook hier hield de slavenbaas met
zweep toezicht.
In 1910 was het werk in de zoutpannen
nog steeds zwaar.
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Ambachtsslaven
Suriname had veel meer en grotere plantages dan
de Antillen. Daar behoorden maximaal vijftig slaven
bij een plantage, in Suriname waren dat er gemiddeld vijftig tot tweehonderd. Wat op de Antillen werd
verbouwd, was meer voor de bevolking zelf. Jongens
hoedden er vee of werkten er net als meisjes op
kleine akkers of op een plantage. En meer jongeren leerden het vak van timmerman, metselaar of
schoenmaker. Meisjes werden naaister, kinderoppas,
wasvrouw of net als in Suriname, prostituee of huisslavin.
Werken op een suikerietplantage.

Opdrachten - Hoofdstuk 5
1

Leg de titel van dit hoofdstuk uit.

2a Waarom was het werk op de suikerplantages zo
gevaarlijk? Noem twee redenen.
2b Zoutpannen waren er ook op Curaçao, Aruba
en St. Maarten. Waarom waren zout en suiker belangrijk?

Huisslaven
Huisslavinnen en huisslaven bedienden iedereen,
ook de kinderen van de eigenaar. Ze waren vaak, net
als degenen die een vak leerden, ‘mulat’. Ze kregen
mooiere kleding en bij verkoop leverden ze meer op
dan kinderen die als veldslaaf werkten. Die kinderen
waren het minste waard.

Bekijk de tekening hiernaast.
Wat gebeurt er precies op de tekening?
Beschrijf de kleding van de drie personen.
Waaraan zie je wie de macht heeft en wie niet?
Wat denk je dat de personen zeggen?
Schrijf dat voor elk persoon op in een wolkje.
Teken daarbij de afbeelding globaal na.
3e Wat zullen ze denken? Maak drie nieuwe wolken.
3
3a
3b
3c
3d

4

Extra
Stel je voor. Het is honderd jaar later. De slavernij is 		
afgeschaft. De drie van de tekening zijn niet ouder 		
geworden en ontmoeten elkaar.
4a Hoe zullen ze gekleed gaan?
4b Wat zullen ze denken?
4c Wat zullen ze zeggen?

Huisslaaf, plantagedirecteur en huisslavin. De jongen geeft hete kooltjes om de
lange witte pijp aan te steken.
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Hoofdstuk 6 Te koop

Opgroeien in slavernij betekende opgroeien in armoede
en onveiligheid. Die onveiligheid kwam niet alleen doordat
slavenhouders zoveel geweld gebruikten, maar ook doordat kinderen hun ouders door ziekte en door verkoop kwijt
konden raken.

Door de dood van haar vriend
De tekening hierboven maakte Benoit uit Antwerpen
toen hij door Suriname reisde. De vrouw was de geliefde
van een vriend van hem en iedereen beschouwde haar
gewoon als zijn echtgenote. De vriend wilde haar en zijn
kinderen vrijkopen. Dan kon hij met haar trouwen en was
hij officieel de vader van de kinderen. Maar juist op de
dag dat de vriend in de stad de papieren zou regelen,
stierf hij. De vrouw en de twee kinderen bleven slaven en
ze werden verkocht.
12

Te k i j k g e z e t
Samen met vee en andere goederen werden regelmatig
slaven verkocht. Bijvoorbeeld omdat de eigenaar geen
geld meer had en naar Nederland terugkeerde. In de krant
stond aangekondigd wat en wie geveild zou worden.
De geïnteresseerde koper kon alles, ook de slaven, van
tevoren bekijken.

Familiescheuren
Kinderen onder de twaalf mochten niet zonder hun moeder
worden verkocht. Dat stond in de wet en regelmatig werd
die herhaald, want slavenhouders hielden zich er niet aan.
Moeders ontvoerden daarom soms hun kinderen om een
scheiding met hen te voorkomen. In 1839 werd de wet
weer herhaald, maar het hielp niet. Zo werden in 1842 op
Curaçao drie broertjes van nul, drie en vijf jaar verkocht,
zonder hun moeder. En zij waren niet de enigen die dit
overkwam.

Merslina en Constantijn

Katibu ta galiña

Rond 1840 reisden de dertienjarige Constantijn en de zevenjarige Merselina per zeilschip van Curaçao naar Aruba.
Onderwijzer Van Dragt had hen gekocht. Hij was niet rijk
en verdiende wat bij met land en vee. Tegen alle regels in
verbleven de kinderen daar zonder hun moeder. Toen Van
Dragt in 1848 overleed, verkocht zijn vrouw door geldnood
Constantijn voor 350 gulden (158 euro).

Het begin van een lied in het Papiaments over twee
broers in Curaçao die afscheid nemen van hun moeder, omdat ze verkocht worden.

Vr i j k o p e n
Kocht iemand je vrij, dan was je geen slaaf meer. Voor
vrijkopen had de koper veel geld nodig en toestemming
van het hof van justitie en de eigenaar. Sommige slaven
slaagden erin geld te verdienen met extra werk of door
een handeltje in groenten van eigen tuin. Zo kon een
vader of moeder heel misschien een kind vrij krijgen. Ook
kwam het voor dat een kind vrijgekocht werd, maar de
moeder niet.

Katibu ta galiña, Mama
Katibu ta galiña
Shon ta bende nos, Mama
At’e shon ta bende nos
Slaven zijn kippen, mama
Slaven zijn kippen
De shon (baas) gaat ons verkopen, Mama
Kijk maar, de shon gaat ons verkopen

Opdrachten - Hoofdstuk 6
1

Waarom was het leven van kinderen in slavernij zo
onveilig? Noem twee redenen.

2a Op de tekening zie je hoe een verkoop verliep.
Beschrijf dat.
2b Waarom denk je dat Benoit deze tekening
heeft gemaakt?

Slavenhuisjes bij landhuis op plantage
in Curaçao.

3
3a
3b
3c

Extra
Kruip in de huid van één van de twee kinderen.
Beschrijf jezelf en de mensen om je heen.
Beschrijf ook je gevoelens en doe alsof je in een
dagboek schrijft.

4

Waarom worden in Katibu ta galiña slaven
vergeleken met kippen?
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Hoofdstuk 7 Verliefd
Verliefdheden kwamen natuurlijk voor. Maar door het
systeem van slavernij was ook in de liefde huidskleur van
belang. Daarnaast hadden de ouders en ook eigenaren invloed. Die verboden bijvoorbeeld relaties met personen van
andere plantages.

Kleurverschil en gedwongen seks
Een slaaf riskeerde de dood als hij met een blank meisje
ging. Nu was de kans klein dat hij uitgerekend op haar
verliefd werd, omdat er maar weinig blanke vrouwen waren.
Een blanke man daarentegen kon met elke slavin een relatie
beginnen. Officieel was die relatie vanwege het ‘kleurverschil’ verboden, maar daar trok hij zich niets van aan.
Eigenaren beschouwden bovendien hun slavinnen als bezit.
Bekend is dat meisjes regelmatig tot seks gedwongen werden. Liefdesrelaties tussen eigenaren en slavinnen kwamen
overigens ook voor.

Lobi pasi no abi fara
William van plantage Catharina Sophia in Suriname
negeerde het verbod van de eigenaar en bezocht
’s nachts zijn vriendin op de andere plantage. Hij bleef
haar opzoeken, ook al kreeg hij zweepslagen, werd hij
opgesloten en moest hij voortaan veldwerk doen.
Vandaar het gezegde ‘Lobi pasi no abi fara’, de liefdesweg
kent geen afstand.

Lydia, mulattin en slavin van een vrije zwarte
vrouw, wordt gestraft. Haar overtreding: een relatie
met een vrije mulat, tegen de zin van haar bazin.
Zij liet Lydia straffen met 25 zweepslagen door de
beul.
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De keuze van Joanna

Hoe het verder ging….

Stedman beschrijft in zijn reisverslag uitvoerig zijn liefde
voor Joanna (zie hoofdstuk 1). Hun relatie was ingewikkeld, omdat Joanna slavin was en Stedman een ‘blanke’
en dus vrije man. Zolang Joanna slavin was, konden zij
niet trouwen en was hun zoon Johnny, net als zijn moeder,
eigendom van de plantagehouder.

Johnny wordt onverwacht vrijverklaard, als dank voor
Stedmans werk in Suriname. Als Stedman vertrekt,
blijven hij en Joanna achter. Ze wonen dan op het
terrein van een nieuwe eigenares, die Joanna twee
‘negerinnen’ geeft.

Maar Joanna wilde niet vrijgekocht worden en ze wilde
evenmin mee naar Europa. Ze was bang, schreef Stedman, dat hij door haar vrienden zou verliezen en dat ze
ook in Europa gediscrimineerd zou worden.
Was er niet meer aan de hand? Misschien weigerde ze gewoon omdat ze het moeilijk vond dat Stedman wél kritiek
had op de wrede behandeling van slaven, maar niet tegen
slavernij was. Hij had zelf ook een slaaf en hij was juist in
Suriname om te strijden tegen de marrons, de gevluchte
slaven. Door die marrons bovendien had Joanna’s moeder
zich met haar vier jongere kinderen laten beschermen.
Dat gebeurde toen op hun plantage de slaven in opstand
waren gekomen tegen de sadistische eigenaar.

Stedman koopt zijn jonge slaaf Quaco vrij. Hij gaat
mee naar Nederland, waar Stedman hem cadeau doet
(volgens Stedman met Quaco’s toestemming) aan
barones Van Roozendaal in Den Haag. Stedman huwt,
Joanna overlijdt, Johnny gaat bij de marine en sterft
op zee.

Joanna draagt de
sieraden die haar
vader aan haar
moeder Cery gaf.
Hij was gestorven
zonder dat het hem
gelukt was zijn
kinderen en Cery
vrij te kopen.

Opdrachten - Hoofdstuk 7
1a Hoe beïnvloedde slavernij de liefde?
1b Hoe vrij ben jij in de liefde? Kun jij op iedereen verliefd worden? 		
Licht je antwoord toe.
2

Werk in een groepje van vier. Bereid een gesprek voor waarin
John Stedman Joanna vraagt mee te gaan naar Europa. Noteer eerst
belangrijke argumenten van Joanna voor en tegen een vertrek.
Speel dit gesprek na, waarbij twee van jullie samen de rol van John
spelen en twee de rol van Joanna.

3

Extra
Schrijf het levensverhaal van Quaco, Joanna, Johnny, Cery of
Stedman. Verwerk daarin de informatie uit dit boekje en alles wat je
weet over hun achtergrond, familie, keuzes en kansen. Kijk voor 		
Stedman ook op het internet. Begin met ‘Ik ben….’.
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Hoofdstuk 8 Vluchten, verzet en vrijheid
Antilliaans gezegde
De kuifkwartel zegt:
‘Beter mager in de wildernis dan dik in huis.’

Ve r z e t
Slaven legden zich niet zomaar bij hun situatie neer. Er
werden vluchtpogingen gedaan, er werd verzet gepleegd.
Daarnaast klonken protesten door in liederen, die ook
de kinderen zongen. Zingen hoorde nu eenmaal, net als
dansen bij de opvoeding. En ongetwijfeld gingen vele verhalen niet alleen over Nanzi of Ananzi, of over de geesten
van de voorouders, maar ook over de verzetshelden Boni,
Tula en Thico.

Surinaams gezegde
Boni is onthoofd, maar Boni bestaat nog.

1789

In kranten werden lezers opgeroepen uit te kijken naar
gevluchte slaven. De vinder kon rekenen op een beloning,
de slaaf op straf: hij kreeg zweepslagen, een oor werd
afgesneden of zijn achillespezen werden doorgesneden.
De straf voor kinderen was ‘milder ’. Zo kreeg de tienjarige
Jonathan in 1860 twaalf touwslagen wegens ‘herhaalde
wegloperij’.
Jonathan woonde op Aruba en wellicht hield hij zich
schuil in een grot, want behalve per boot, waren er op de
eilanden weinig vluchtmogelijkheden. In Suriname kon je
vluchten naar een andere plantage of naar het oerwoud
en daar proberen te overleven. Aansluiten bij een van de
groepen marrons was mogelijk, maar dat betekende nog
niet dat je veilig was, omdat ze regelmatig strijd voerden,
ook onderling. Daarom keerden sommige vluchtelingen terug, terwijl ze wisten dat ze dan verminkt zouden worden.
16

Vr i j h e i d

Nieuwe namen

In 1814 verbood de regering Nederlandse kapiteins nog
langer slaven te verhandelen. In die periode daarna
verkregen meer slaven hun vrijheid, gingen heel soms
kinderen naar school, werden af en toe kinderen gedoopt
en kregen moeders meer tijd voor hun baby’s.

In 1863 werden alle inwoners van Suriname en de
Antillen geregistreerd, met een achternaam.
De voormalige slaven kozen nu zelf hun voornaam of
een extra naam. Zo heette de zesjarige Mijntje voortaan
Albertina Mijntje Noordwijk en haar oudere broer Cornelis
kreeg de naam August erbij.

Op 1 juli 1863 schafte de Nederlandse regering de
slavernij af. Slavenhouders kregen voor elke slaaf een
vergoeding van gemiddeld 300 gulden. De slaven zelf
kregen niets. Nog tien jaar moesten zij werken voor
hun bazen, nu wel voor geld, maar feitelijk was het
dwangarbeid. Voor kinderen onder de vijftien gold dat
niet. Zij mochten vanaf 1863 leren lezen en schrijven.

Faya siton
Faya siton no bron mi so, no bron mi so
Ayden Masra Jantje kiri suma pikin
Vuursteentje brand me niet, brand me niet
Alweer vermoordt meester Jantje kinderen….
Een Surinaams liedje dat nog steeds wordt gezonden.

Tijdens feesten werden regelmatig ‘blanken’ bespot.

Opdrachten - Hoofdstuk 8
1a Op welke wijze verzetten slaven zich?
1b Wat waren de risico’s?
2a Wie waren Boni, Thico en Tula?
Tip: kijk op de tijdslang.
2b Wat betekent het gezegde
over Boni?
3

Wat veranderde er in
het leven van
kinderen tot vijftien
jaar in 1863?
Finally bij de viering van de
afschaffing van de slavernij,
1 juli 2008 in Amsterdam.
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Hoofdstuk 9 Kindslaven nu
Eind negentiende eeuw werd de slavernij in Amerika afgeschaft.
Dat wil niet zeggen dat toen ook wereldwijd een einde kwam aan
de slavernij. En ook vandaag groeien er kinderen op in slavernij.

A r t i k e l 4 - U n i v e r s e l e Ve r k l a r i n g
van de Rechten van de Mens (1948)
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden.
Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
De rechten van de mens zijn universeel. Daarom geldt het verbod
op slavernij en slavenhandel overal en voor iedereen. Toch
leven er vandaag minstens 12,3 miljoen mensen in slavernij. Dat
aantal is een schatting, want slaven kun je niet zomaar tellen. De
meeste slaven zijn vrouwen en kinderen.
Onder dwang en zonder loon werken miljoenen kinderen
als seksslaven, veldslaven, kindsoldaten, steenhouwers.
Kindslavernij komt vooral voor in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Kinderen gered van slavenschip. Deze foto is genomen in 1869 op een Brits marineschip. De mariniers
hadden de kinderen aangetroffen op een Arabisch
slavenschip aan de oostkust van Afrika.

Kindsoldaat in
Liberia, 2004.
Sommige
kinderen willen
zelf in het leger,
anderen worden
gedwongen.
Waarom speciaal
kinderen?
Omdat ze minder
gevaar zien en
ze makkelijk te
beïnvloeden zijn.
Bovendien mag de
vijand geen geweld
tegen kinderen
gebruiken.
Haarlems Dagblad 2008.
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Leerlooier in Bangladesh.

Kenmerken van moderne slavernij
Slaven worden niet meer in het openbaar verkocht. Want
slavenhandel en slavernij zijn nu misdrijven. Daarom is
het allemaal minder zichtbaar. Huidskleur en afkomst
spelen soms een rol, maar armoede is de belangrijkste
oorzaak. Kinderen zijn bovendien goedkoop.

Kinderarbeid of slavernij?
De grens tussen kinderarbeid en kinderslavernij is moeilijk
te trekken. Je kunt wel zeggen dat slavernij de ergste
vorm van kinderarbeid is. Als je thuis of op het land moet
meehelpen, is dat nog geen kinderarbeid, laat staan slavernij. Je spreekt van kinderarbeid als een kind uitgebuit
wordt en zich daardoor geestelijk en lichamelijk niet goed
kan ontwikkelen. Bij slavernij word je met geweld gedwongen te werken of te vechten, ben je uit armoede verkocht
en zogenaamd bezit van iemand. Het komt ook voor dat
handelaren kinderen kidnappen, die daarna ver van huis
of in een ander land, aan het werk worden gezet.

Stenensjouwsters in India.

Opdrachten - Hoofdstuk 9
1

Wat betekent ‘Universeel’ in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens?

2

Bedenk zelf één onderschrift voor alle foto’s
over de kindslaven van nu.

Voor kinderen hebben de Verenigde Naties
in 1989 aparte rechten vastgesteld.
Lees ze op de jongerenpagina van
www.defenceforchildren.nl.
3a Noteer de twee rechten die jij voor jezelf het
belangrijkste vindt.
3b Noteer zeven rechten die in strijd zijn
met kindslavernij.
3c Ontwerp voor een van die rechten een icoon.
3

4

Wat vind jij? Zijn ‘loverboys’ slavenhouders?
Licht je antwoord toe. Meer weten?
Kijk op www.lover-boy.nl.

Koffieplantage in Colombia.
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Hoofdstuk 10 Onise en Iqbal
Er zijn talloze verhalen van kinderen die door armoede of door schulden van
familieleden in slavernij terechtkomen. Hoe dat kán gaan, toont het verhaal van de
huisslaven in Haïti en het verhaal van Iqbal, schuldslaaf in Pakistan.

Geen school, maar slaag
Ti Soeur van elf kreeg slaag
met een elektriciteitsdraad,
omdat een vriend langskwam.

Iedereen weet het. Iedereen kan ze zien, want de jonge slaven van Haïti zijn mager en
lopen met blote voeten in sandalen of te grote schoenen. Hun lichaam toont vaak sporen van mishandelingen. Op hun vijftiende zijn ze gemiddeld vier centimeter kleiner en
achttien kilo lichter dan andere kinderen.
Eén op de tien kinderen in Haïti is huisslaaf, in totaal ongeveer 300.000 jongens en
meisjes. Handelaren krijgen of kopen de kinderen van arme ouders op het platteland,
ver van de hoofdstad, Port-au-Prince. De ouders geloven dat hun kinderen naar school
gaan en een beter leven zullen krijgen. In werkelijkheid werken ze van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat bij een gezin in de stad en gaan ze zelden naar school.
Ook in andere landen, zoals Brazilië, India, Kenia en Indonesië, werken kinderen als
huisslaven.

In tien uur een kind
Dan Harris is journalist. Met verborgen camera filmde hij in 2008 hoe hij binnen tien uur
een kind kon kopen op Haïti.

Onise is acht jaar. Haar ouders
gaven Onise aan een gezin dat
iets minder arm was. Onise zou
naar school gaan, maar ze moet
het huishouden doen
20

Dan:
‘Ik wil graag een kind in huis dat voor mij zorgt. Kan dat?’
Handelaar: ‘Ja, natuurlijk. Een jongen of een meisje?’
Dan:
‘Een meisje.’
Handelaar: ‘Hoe oud?’
Dan:
‘Tien, elf jaar ’.
Handelaar: ‘Geen probleem. Morgen kan ik haar leveren.’
Dan:
‘Hoeveel kost mij dat?’
Handelaar: ‘De laatste was 300 dollar ’.
Dan Harris dingt af en ze komen uit op 150 dollar.

Iqbal Masih was schuldslaaf
Iqbal uit Pakistan was een schuldslaaf. Dat kwam omdat zijn moeder bij de
tapijtfabrikant geld leende voor een operatie. In ruil daarvoor moest Iqbal bij hem
werken. Hij was kleuter toen hij werd vastgebonden aan het weefgetouw.
Iqbal wist na zes jaar te ontsnappen. Hij was ondervoed en angstig, maar hij
krabbelde op, ging naar school en voerde actie tegen de tapijtfabrikanten. Over de
hele wereld wist hij aandacht te krijgen voor de kinderen in de tapijtindustrie en
duizenden kinderen werden bevrijd.
Iqbal was niet meer bang, de tapijtfabrikanten waren dat wel. Op 16 april 1995 werd
Iqbal doodgeschoten toen hij met vriendjes een rondje fietste. Iqbal was twaalf jaar.

In de val door een lening
Het komt voor dat families hun hele leven moeten blijven werken op een plantage
of in een fabriek, omdat zij ooit geld hebben geleend bij hun baas. De schuld wordt
niet kleiner, zeker niet als hij ook nog eens rente vraagt. De familie zit in de val en
moet soms van generatie op generatie blijven werken.

Opdrachten - Hoofdstuk 10
1

Wat vind jij het belangrijkste in de tekst of op de foto’s
over Haïti?

Dit etiket onder een tapijt betekent:
niet gemaakt door kindslaven.

2a Wat is een schuldslaaf?
2b Waarom denk je dat de tapijtfabrikanten bang waren
voor Iqbal?
3

Kies op ‘YouTube’ een filmpje over kindslavernij.
Maak daarvan een (beeld)verslag.
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Hoofdstuk 11 Ex-kindslaven slaan terug
Actievoerders tegen kindslavernij zijn vaak zelf slaaf geweest. Zij
pleiten voor gratis onderwijs, een geboortebewijs en veiligheid. Eigenlijk
eisen ze gewoon de rechten van kinderen op. Die rechten zijn in 1989
opgesteld en door bijna alle landen ondertekend. Eerst moeten de
kinderen bevrijd worden, want als je lang uitgebuit wordt, wil je soms
geen ander leven meer.

Om Prakash Gurjar
1992, India
was vijf jaar veldslaaf
werkte met gif
mishandeld
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Ik strijd voor registratie van
alle kinderen met naam en
nationaliteit.
Anders besta je niet en heb
je geen rechten.
Zie www.kidsrights.nl

Echte naam? Vergeten
Cambodja
Huisslavin en seksslavin
in bordeel
mishandeld

Somaly Mam (rechts).
De naam Somaly kreeg ik van
mijn adoptievader. Ik strijd voor
de veiligheid van de kinderen en
scholing.
Zie www.worldschildrensprize.org

Stop Kindermisbruik
‘Als je die meisjes gezien hebt, kun je niet
anders’. En daarom startte Yolanthe Cabau van
Kasbergen ‘Stop Kindermisbruik’. Yolanthe heeft
in India gezien hoe duizenden meisjes in bordelen
werken. Kleine meisjes, vanaf vijf jaar, zijn daarbij.
Yolanthe weet ook dat veel meisjes sterven door de
mishandelingen, verkrachtingen en ziekten.
Alle kinderen maakten indruk op haar, maar één
meisje zal Yolanthe nooit vergeten. Ze was zes jaar
en haar lichaam zat onder de brandwonden. Zij had
zichzelf in brand gestoken omdat ze niet langer
wilde leven.
De stichting ‘Stop Kindermisbruik’ bevrijdt meisjes
uit de bordelen in India en heel Azië. Daarna worden
de meisjes opgevangen. Voor de bouw van die
opvanghuizen is geld nodig.

Opdrachten - Hoofdstuk 11
Kidsrights, Stopkindermisbruik, Warchild, Unicef, Rugmark,
Worldschildrensprize. Misschien ken je nog andere
organisaties die opkomen voor kinderen en strijden tegen
uitbuiting. Zoek informatie over een van deze organisaties.
1a Wat is het doel van de organisatie?
1b Voor welke kinderen komt de organisatie precies op?
1c Welke actie van deze organisatie spreekt je aan
en waarom?
1

2

Voer in een groepje van vier een discussie over deze
vraag: zou je een spijkerbroek kopen als je twijfelt of daar
kindslavernij bij betrokken is? En als je het zeker weet? 		
Wat bepaalt of jij die broek uiteindelijk wel of niet koopt?
Noteer jullie conclusie.

Yolanthe:
Het gaat erom dat we
allemaal, jong en oud,
solidair zijn.
We moeten elkaar een
goed gevoel geven,
elkaar helpen en
steunen. Dan voelt
iedereen zich fijner en
kunnen we met z’n allen
werken aan een betere
wereld.’
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Belangrijke dagen
21 maart

Dag tegen racisme

12 juni

Dag van de Verenigde Naties tegen kinderarbeid

1 juli

Keti Koti, herdenking afschaffing slavernij in Suriname (1863)

17 augustus

Herdenking opstand Tula (Curaçao 1795) en afschaffing slavernij Antillen

23 augustus

International Slavery Remembrance Day

20 november

Dag van de rechten van het kind

2 december

Internationale dag van de afschaffing van de slavernij

Tijdslang

1 1482 Portugal bouwt fort voor
slaven aan de kust van WestAfrika, begin trans-Atlantische
slavenhandel.

3 1597 Eerste Nederlandse
slavenschip komt aan in Brazilië.
Nederland in de trans-Atlantische
slavenhandel.

2 1596 Nederlands schip
vervoert vanaf Afrika slaven
naar Portugal.

4 1630-1636 Nederlanders
bezetten St. Maarten, Saba,
St. Eustatius, Aruba, Bonaire
en Curaçao.
Deze eilanden worden kolonie van Nederland:
de Nederlandse Antillen.
5 1667 Suriname in
Nederlandse handen;
Suriname is kolonie
van Nederland.

1

6 1688 Opstand van
slaven in St. Eustatius.
7 1765-1783 Boni-oorlogen
in Suriname. Boni is een
aanvoerder van de marrons
(gevluchte slaven).
8 1789-1816 Opstanden in
het hele Caribische gebied.
9 1795 Opstand Tula
en Karpata op Curaçao,
opstand Thico op Aruba.
10 1814 Nederland schaft
slavenhandel af.

2

1596

13 1854 Christelijke
zending en onderwijs aan
slavenkinderen toegestaan.
14 1863 Nederland schaft op
1 juli de slavernij af.
15 1980 Mauretanië (Afrika)
schaft slavernij af.

17 1989 Rechten van het kind.
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1851
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1765-1783
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1948
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1980
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12 1851 Zwangere en pas
bevallen vrouwen mogen
minder werken.

16 1948 Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens.

1482

1630-1636

11 1839 Verbod om kinderen
onder de twaalf zonder
moeder te verkopen.

16

17

1989
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