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Slavernijverleden in het onderwijs (1)

I
n dit artikel zal aan de
hand van een aantal voor-
beelden uit andere lan-
den dan Nederland nage-
gaan worden hoe het 

slavernijverleden daar wordt be-
handeld binnen het onderwijs.
Aan bod komen Portugal,
Frankrijk, Engeland, Senegal,
Guatemala, Honduras, Pana-
ma, Nicaragua, Costa Rica,
Mexico, Haïti, Curaçao en Aru-
ba.

Een gecompliceerde
geschiedenis
Het jaar 2011 werd door de Uni-
ted Nations uitgeroepen tot het
‘Internationale jaar van de men-
sen met een Afrikaanse af-
komst’. Het was de tiende ver-
jaardag van de Wet Taubira 
die de trans-Atlantische slaven-

handel als ‘misdaad tegen 
de menselijkheid’ bestempelde.
Christiane Taubira, de toenma-
lige, uit Frans-Guyana afkom-
stige ‘zwarte’ minister van Justi-
tie van Frankrijk, heeft toen met
opzet nagelaten in het wetsarti-
kel melding te maken van de be-
ruchte Arabische slavenhandel
(7e tot de 15e eeuw en later) die
er de oorzaak van was dat mil-
joenen Afrikanen naar het
Noorden en Oosten van Afrika
en verder werden gedeporteerd.
Dat zou, zo was haar redene-
ring, een te grote morele last
hebben gelegd op de schouders
van de talrijke Arabische jonge-
ren in Frankrijk.

Een ernstige omissie
Zanzibar in Oost-Afrika was
eeuwenlang een van de aller-
grootste slavenmarkten van

Afrika. De Schotse ontdek-
kingsreiziger David Livingstone
(1813-1873) heeft nog met eigen
ogen gezien hoe Arabische sla-
venkaravanen naar de Oostkust
van Afrika trokken om daar
mensenhandel te bedrijven.
Veel jonge, tot slaaf gemaakte
mannen zijn toen gecastreerd
en mochten van geluk spreken
als ze niet aan die primitieve
‘operatie’ bezweken. 

Het is de meeste mensen
nauwelijks bekend dat er in die
tijd ook honderdduizenden
blanke mensen uit onder ande-
re de Slavische landen (waar de
term ‘slaven’ vandaan komt)
door handelaren uit Marseille
en Venetië naar het Midden-
Oosten zijn verkocht.

Slavernijverleden 
en onderwijs
Onderwijs is onvervangbaar als
middel om toekomstige burgers
te vormen en om een collectief
geheugen en (historische) iden-
titeit van een land en zijn bevol-
king op te bouwen. In veel lan-
den blijkt het slavernijverleden
nog een blinde vlek in de leer-
plannen van scholen en wordt
het onderwerp als te ‘gevoelig’
ervaren. Het is nu eenmaal
geen thema dat bijdraagt tot ver-
heerlijking en roem van het ver-
leden. Het wordt dus graag in
veel landen weggemoffeld of
‘over het hoofd gezien’. Voor
het geval dat er wel over gespro-
ken kan worden, staan de scho-
len voor een moeilijke taak. Ze
moeten in feite onderwijzen
wat de maatschappij wenselijk
vindt en kunnen dus bij het be-
handelen van het slavernijverle-
den in conflict raken met de
heersende opvattingen van be-
paalde groepen in de samenle-
ving. Bovendien blijkt dat ook
onderwijzers/leraren soms
geen verstand hebben van die
geschiedenis. Ze zijn door hun
vroegere opleiding vaak niet op
die taak berekend en beschik-
ken niet altijd over de juiste
bronnen. Vandaar het belang
van richtlijnen zoals deze wor-
den gegeven in documenten als

de Canon van Nederland, de Ca-
non van Curaçao of expliciete
voorschriften van de overheid.

Hoe moeizaam de behande-
ling van het slavernijverleden
kan verlopen in verschillende
landen van Europa, Afrika en
het Caribisch gebied, zal ik in
het verloop van deze beschou-
wing aan de hand van histori-
sche bronnen en op het internet
beschikbare leerplannen probe-
ren te schetsen.

Portugal
Hoewel Portugal - met onder
andere Spanje, Nederland, En-
geland, Frankrijk en Noord-
Afrika - een belangrijke rol heeft
gespeeld in de vroegere slaven-
handel, hebben de meeste Por-
tugezen geen flauw benul van
wat honderdduizenden Afrika-
nen is aangedaan door hun va-
derland in de pre-koloniale en
koloniale tijd.

Die onbekendheid met de
handel in mensen is niet in de
laatste plaats te wijten aan het
vrijwel ontbreken van verwijzin-
gen naar dat duistere verleden
in de leerprogramma’s van de
scholen (zie onder andere Mi-
nisterio da Educação, Portugal,
Primeiro ciclo do Ensino Bási-
co: Organização Curricular e
Programas, Lisboa, Imprensa
Nacional).

Onder de racistische en dis-
criminatoire dictatuur van Sala-
zar (van 1932 tot 1968) werd het
koloniale verleden verheerlijkt
en was er geen oog meer voor
de wandaden die de Portugezen
hadden bedreven in vroeger
eeuwen, evenmin als voor het
feit dat er tot 1960 sprake was
van dwangarbeid in ‘Portugees’
Afrika. Plaatsen in Portugal die

herinneren aan de slaventijd
(onder andere gebouwen, voor-
al in de havensteden) werden
‘vergeten’ en het feit dat er na de
onafhankelijkheid van de Portu-
gese koloniën een groot aantal
migranten uit Kaapverdië, Gui-
nee-Bissau, Angola en Mozam-
bique naar Portugal kwamen,
heeft er niet voor gezorgd dat er
een begin werd gemaakt met
een deugdelijke behandeling en
verwerking van het koloniale
verleden. 

Toch zijn er in het leerplan
van leerlingen van 6-14 jaar ge-
noeg aanknopingspunten te
vinden. In de les wordt uitge-
breid gesproken over de ge-
schiedenis van het Iberisch
Schiereiland, de Portugese en
Europese expansie en de ont-
dekkingsreizen. Maar alleen de
positieve aspecten worden be-
nadrukt, zoals het toenemen
van de aardrijkskundige kennis.
Als de 18e eeuw wordt behan-
deld wordt er versluierend ge-
schreven over de Afrikaanse

‘migratie’ naar Brazilië, de sui-
kerproductie en de mijnbouw.
Verwijzingen naar de afschaf-
fing van de slavernij zijn zeer
beknopt en er wordt gezwegen
over de weerstand van Portugal
en Brazilië hiertegen. In Brazi-
lië werd deze Emancipatie pas
een feit in 1888. 

Er kwamen in Brazilië onder
het presidentschap van Cardoso
(van 1995 tot 2002) schoolher-
vormingen tot stand en het sla-
vernijverleden werd een natio-
nale zaak. In 2003 werd het
onderwijs in de Afro-Braziliaan-
se cultuur en geschiedenis bij
wet verplicht. Onder president
Lula werd ook het onderwijs in
de algemene geschiedenis van
Afrika op de scholen verplicht
en werden de Braziliaanse uni-
versiteiten aangespoord om
hun Afrikaanse afdelingen te
ontwikkelen. Dat gaf aanleiding
tot een stroom van studies die
sindsdien niet meer is opgehou-
den. 

Het is duidelijk dat het onder-

wijs in de algemene geschiede-
nis van Afrika niet in de leer-
plannen mag ontbreken als een
regering geïnteresseerd is in de
achtergronden van een land
waar veel inwoners van Afri-
kaanse herkomst zijn, zoals in
het Caribisch gebied, Brazilië
en Colombia.

Frankrijk
Eeuwenlang, tot de jaren 60
van de 20e eeuw, heeft Frank-
rijk er veel aan gedaan om de
nationale mythe van bloei en
beschaving in stand te houden
binnen het onderwijs. In de
schoolboeken werd gezwegen
over de slavenopstand in Saint
Domingue (Haïti) van 1793 die
plaats vond voordat er in de
Franse Assemblée (de ‘Conven-
tion’) in 1794 werd gestemd
voor de algehele afschaffing van
de slavernij. Pas na de 150e ver-
jaardag van de afschaffing van
de slavernij werd begonnen in
de schoolboeken een grotere
plaats in te ruimen voor het
Franse slavernijverleden. In
2000 (zie Bulletin officiel de l’-
Education nationale, no 8 van
24 februari 2000) nodigde het
Franse ministerie van Onder-
wijs de docenten van Guadelou-
pe, Martinique, Guyana en La
Réunion uit om de lokale slaver-
nij en het plantagesysteem on-
der de aandacht van de leerlin-
gen te brengen, maar zelf had
Frankrijk grote moeite om dit
thema te integreren in het ge-
wone, vaderlandse geschieden-
isonderwijs. Toen de Wet van
Taubira (2001) de slavernij als
misdaad tegen de menselijk-
heid had gekarakteriseerd en
had voorgeschreven dat de
onderwijsleerplannen aan de

slavenhandel en de slavernij de
plaats moesten geven die hen
toekwam, kwam er meer bewe-
ging in het onderwijs. In 2002
werd het onderwerp opgeno-
men in het leerplan van het la-
ger onderwijs en in 2008 in dat
van het middelbaar onderwijs. 

Een aarzelende 
benadering
Het officiële onderwijspro-
gramma van 2008 schrijft voor
dat op de Franse scholen 10 pro-
cent van het geschiedenisonder-
wijs besteed moet worden aan
‘Regards sur l’Afrique’ (Kijk op
Afrika). De docenten hebben
voor een behandeling van die
Afrikaanse geschiedenis de
keus tussen de oude Koninkrij-
ken van Ghana, Mali, Songhai
en Zimbabwe. Ook wordt in het
programma verwezen naar de
al eeuwenlang bestaande inter-
ne Afrikaanse slavenhandel.
Deze had overigens niet de in-
dustriële omvang van de trans-
Atlantische en werd geken-
merkt door de handel in een
verscheidenheid aan producten
(onder ander goud) in de rich-
ting van het Middellandse Zee-
gebied.

Er kwamen felle protesten te-
gen dit voorschrift uit de wereld
van het onderwijs waar men
bang was voor een tekort aan
aandacht voor de ‘vaderlandse’
geschiedenis. Uit die protesten
spreekt ook onzekerheid en een
daaraan gepaard gaande min-
achting voor ‘het vreemde’.
Voor het eerste kun je nog be-
grip opbrengen, want docenten
zijn niet opgeleid om Afrikaan-
se geschiedenis te onderwijzen. 

In 2010 waren er zes school-

boeken die de Afrikaanse ge-
schiedenis behandelden. Voor
wat betreft de slavenhandel,
werd vooral de nadruk gelegd
op de middeleeuwse slavenhan-
del.

Helaas is er een afname van
zelfreflectie te merken in de
programma’s van de jaren 2015.
Zo treffen we terughoudend-
heid in taalgebruik aan in de de-
mografische beschrijving van
de bevolking van de oude kolo-
nies: ‘[…] le peuplement repose
notamment sur le déplacement
d’Africains réduits en esclavage’
(de bevolkingsaanwas berust
met name op de verplaatsing (!)
van tot slaaf gemaakte Afrika-
nen). En als geschreven wordt
over de gewelddadigheden tus-
sen de 11e en 18e eeuw dan wor-
den alleen de kruistochten en
de godsdienstoorlogen ge-

noemd. Over de slavenhandel
in, bijvoorbeeld, de Antillen en
het Caribisch gebied wordt niet
gesproken. Een uitzondering
wordt gemaakt voor de leerlin-
gen van de departementen over-
zee. Daar kan, op gepaste af-
stand van de metropool, de in-
vloed van de Franse Revolutie
op de Antillen worden behan-
deld en kan de Haïtiaanse onaf-
hankelijkheidsoorlog van 1794-
1804 worden aangesneden.
Toch is er enige vooruitgang te
bespeuren en de nieuwe pro-
gramma’s van 2019 zijn wat
ruimhartiger. Er wordt zelfs ver-
meld dat de onafhankelijkheid
van Haïti voortgekomen is uit
een opstand van slaven in 1791
en wordt er vastgesteld dat Haïti
de eerste republiek is geweest
die voortkwam uit een slaven-
opstand.

In de afgelopen decennia is er vanuit bepaalde gemeenschappen in Nederland, met
name vanuit de assertieve Surinaamse bevolkingsgroep, een niet aflatende druk
uitgeoefend om meer aandacht te besteden aan het slavernijverleden van Nederland.
Dat heeft onder andere geleid tot een verandering in de samenstelling van
informatie over dat verleden in de Canon van Nederland (2006), die in 2020 verrijkt
is met ‘voortschrijdend inzicht’ op dat gebied. Een Canon is immers een product
van tijdgebonden Vergeten en Herinnering. 

Door Fred de Haas

Brazilië, Recife. FOTO FRED DE HAAS Suriname, 1970. FOTO FRED DE HAAS

Prinses Rococzi en haar negertje, 1725-1750, school van Nicolas
Largillière, Musée d’Aquitaine, Bordeaux.

Zwarte tafelbediende, begin 16e eeuw, Museu Nacional de Lis-
boa de Arte Antiga.

Christiane Taubira, voormalig minister van Justitie
van Frankrijk.


