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Dier aan de ketting

De neger kreeg langzaam menselijke trekken

Negers zijn nauwelijks mensen. Deze opvatting was een van de argumenten waarmee men in vorige
eeuwen slavernij en slavenhandel legitimeerde. De algemene opinie nu staat hier diametraal tegen-
over: het waren misdaden tegen de menselijkheid.

Rietje van Vliet

Slavenhandel en slavernij zijn misdaden tegen de menselijkheid. Met deze woorden werd de Wereld-
conferentie tegen Racisme van de Verenigde Naties vorige week in Durban afgesloten. Van excuses
was echter geen sprake, hoewel de landen die zich aan slavenhandel hebben schuldig gemaakt, van
meet af aan zijn gewezen op de immoraliteit ervan.

Bert Paasman, zojuist benoemd tot bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en litera-
tuurgeschiedenis vanwege het Indisch Herinneringscentrum, wil dan ook niets weten van het argu-
ment ‘Wir haben es nicht gewusst’. Altijd zijn er dominees en schrijvers geweest die een waarschu-
wende vinger opstaken, is zijn constatering, maar ze kregen slechts weinig gehoor. “Zelfs na een uit-
voerig debat tijdens de Nationale Vergadering, in 1797-1798, besloot de regering geen enkel woord
tegen slavenhandel en slavernij in de grondwet op te nemen, omdat het Engeland anders in de kaart
zou spelen. De economische motieven kregen nog steeds voorrang, ondanks de inmiddels luide pro-
testen.”

*

De excessen binnen de slavernij en de slavenhandel leidden ertoe dat er kritiek kwam op de legitima-
tie ervan. Verschillende argumenten werden aangevoerd om slavernij en slavenhandel goed te praten.
Voorop stond de vraag of negers wel mensen zijn. Men meende dat de schepping gezien moet wor-
den als een keten (Chain of Being), die grofweg bestond uit dode stof, planten, dieren, mensen en
geesten. Daarbinnen was sprake van een onderverdeling maar steeds was het uitgangspunt dat iede-
re schakel volmaakter was dan de voorgaande. “De Zutphense predikant Martinet beschouwde in
1777 Christiaan Huygens bijvoorbeeld als de hoogste menselijke schakel, grenzend aan de laagste
der engelen”, legt de Amsterdamse hoogleraar uit. “Anderen rekenden de Hottentotten tot een schakel
tussen mens en aap in. Ook waren er schrijvers die beweerden dat negers – als missing link in de
Grote Keten – waren ontstaan uit de vermenging van blanken en orang-oetangs.”

Over de kwestie werd tevens in de wetenschap het hoofd gebroken. Zo deed de Groningse hoogle-
raar anatomie Petrus Camper in de tweede helft van de achttiende eeuw wetenschappelijk onderzoek
naar de fysieke kenmerken van negers, om tot de conclusie te komen dat negers zwarte hersenen
noch zwart bloed hebben, dat ze van Adam afstammen en dat ze inderdaad mensen zijn.

Daarnaast werden er juridische argumenten aangevoerd om aan te tonen dat er met slavernij op zich-
zelf niets mis was. Had Hugo de Groot niet gezegd dat krijgsgevangenen gedood mochten worden?
Paasman: “Zou je ze in plaats daarvan slaaf maken, dan was er geen vuiltje aan de lucht. Over de
levering van wapens aan de Afrikaanse vorsten, waardoor oorlogen en dus het aantal krijgsgevange-
nen werd bevorderd, werd overigens met geen woord gerept.”

Een theologische rechtvaardiging die in de christelijke Nederlanden veel ingang vond, is gebaseerd op
het verhaal uit het Oude Testament over de vervloeking van de afstammelingen van Cham: volgens
overlevering zouden dat de negers zijn. Deze straf kregen ze omdat Cham zijn vader Noach had be-
spot toen deze dronken was. Jafeth, een andere zoon, bood volgens het Genesisverhaal daarentegen
de helpende hand en dus werd zijn nageslacht, de blanke Europeanen, bevoordeeld en kreeg het een
superieure plaats in de beschaving toebedeeld.

Een godsdienstige legitimatie van slavernij vond men voorts in de idee dat negers heidenen waren en
tot het christendom bekeerd moesten worden. Bij heidenen zou de ziel onderdanig zijn aan de duivel



en daardoor in onvrijheid verkeren. Het was voor hen een hele verbetering wanneer ze als christenen
een vrije ziel hadden. Dat hun lichaam door gevangenschap en slavernij niet meer vrij was, deed hier-
aan niets af, meende men. “Dit argument ondervond echter veel kritiek”, nuanceert Paasman, “omdat
het tot in de negentiende eeuw zou duren voordat er werkelijk met de bekering van slaven werd be-
gonnen.”

*

De oppositie tegen slavenhandel werd in de achttiende eeuw, ten tijde van de Verlichting, sterker.
Paasman weet daar wel een verklaring voor. In diverse achttiende-eeuwse geschriften ziet hij de op-
vatting dat iedere mens in potentie over dezelfde vermogens beschikt maar dat sommige volken door
uiteenlopende oorzaken een minder ver stadium van de beschaving hebben bereikt. Met andere
woorden: negers zijn mensen en hun is bovendien zeer goed door opvoeding en onderwijs de wester-
se beschaving bij te brengen.

Aan deze gedachte hebben de Nederlanders lange tijd moeten wennen, vooral omdat de weinige
negers die ze in de Republiek zagen, angstaanjagend zwart waren. Uit reisbeschrijvingen kwamen ze
verder naar voren als zinnelijk, polygaam, animistisch en zelfs waren er kannibalen gesignaleerd.
“Opvallend is dat in de zestiende eeuw negers niet als lui werden gezien; dat komt pas als ze als slaaf
te werk worden gesteld.”

Terwijl men nog lange tijd de slavernij als zodanig legitiem achtte, nam het aantal protesten tegen het
beestachtige slavenbestaan toe. Het beschavingsoffensief in de achttiende eeuw kreeg dan ook ein-
delijk gehoor. Er deden zich in de Nederlandse letterkunde ineens personages voor als de slechte
blanke en de goede neger. Ook kwamen er steeds meer pleidooien om de slavernij af te schaffen.
“Willem de Perponcher bijvoorbeeld pleitte er in 1775 voor om de slaven nog voor hun vrijlating voor te
bereiden op zelfbestuur door ze een wetboek te geven waarin in hun eigen taal rechten en plichten
waren vastgelegd. In zijn Leeven van Altamont is duidelijk te zien hoe men dacht negerslaven op een
hoger beschavingsplan te brengen.”

Het treurige is echter dat dergelijke geluiden over slavenemancipatie in de negentiende eeuw weer
verstomden. Pas in 1863 kregen de abolitionisten daadwerkelijk resultaat en werd in Nederland de
slavernij afgeschaft. In diezelfde eeuw maakte de buitenlandse handelspolitiek, die tot dan toe op
expansie was gericht, plaats voor een kolonialistisch beleid. Ofwel: nam men voorheen genoegen met
enkele buitenlandse handelsposten van waaruit contacten werden onderhouden met de lokale over-
heden, in de negentiende eeuw streefde men naar permanente vestigingen waar ter bevordering van
de algehele exploitatie ook geïnvesteerd werd in de infrastructuur.

*

De vraag is in hoeverre Nederland het boetekleed moet aantrekken, zoals minister Roger van Boxtel
deed in Durban. In de discussie daar werden nauwelijks feiten naar voren gebracht, is Paasmans
bezwaar. Slechts vijf procent van de trans-Atlantische slavenhandel – die een totale omvang had van
zo’n twaalf miljoen slaven – is op rekening te schrijven van de Hollanders. Algemeen wordt aangeno-
men dat die ongeveer vijfhonderdduizend slaven hebben verhandeld; minder dan de helft was be-
stemd voor Suriname. “Het gaat natuurlijk niet om aantallen”, aldus Paasman. “Duizenden of miljoe-
nen: het blijven misdaden tegen de menselijkheid. Maar niet vergeten mag worden dat slavernij op
zichzelf een normaal verschijnsel was.”

Het fenomeen schadeclaims in deze discussie over slavernij en slavenhandel vindt hij dan ook zin-
loos. “Het einde is zoek. De trans-Atlantische slavenhandel stond immers niet op zichzelf. Ook Algerije
en Marokko maakten zich er schuldig aan. Die hebben naar schatting tienduizend Europese, blanke,
slaven verhandeld. India, Indonesië, Rusland: overal had je slavernij. Ook in Afrika zelf. Verder hoor je
nu niets van de Arabische wereld die eveneens op grote schaal slaven uit Afrika betrok. Wat dat aan-
gaat heeft de discussie zich zeer eenzijdig toegespitst op de handel in West-Afrikaanse slaven.”

De laatste jaren is de aandacht voor slavernij en kolonialisme toegenomen. Niet alleen is zojuist de
leerstoel die Paasman bekleedt, in het leven geroepen, ook komt er een voor Zuid-Afrika en zijn ge-
schiedenis. Daarnaast verschijnen over deze thema’s diverse films en publicaties, waaronder binnen-
kort de handelseditie van het proefschrift van Angelie Sens, Mensaap, heiden, slaaf, over de debatten
die in de achttiende eeuw werden gevoerd over de positie van de niet-Europese mens binnen de be-
schaving. Paasman: “Slavernij, slavenhandel en kolonialisme moeten een plaats krijgen in het collec-
tieve geheugen en het collectieve geweten. Wat dat betreft kunnen die onderwerpen niet vaak genoeg
aan de orde komen.” 
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