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Slavernijverleden in het onderwijs (2)

Frankrijk (vervolg):
Nantes
Frankrijk doet erg zijn best om
naar buiten toe zo goed moge-
lijk met het slavernijverleden
om te gaan. De stad Nantes, in
de regio Loire-Atlantique, heeft
hierin een voortrekkersrol ge-
had. Dat is geen toeval, want
Nantes was, met Rouen, La Ro-
chelle en Bordeaux, een van de
havensteden die het meest te
maken had met de slavenhan-
del. Nantes zorgde als eerste
voor de verbinding met de kolo-
niën overzee nadat de Fransen
vanaf 1625 voet aan wal zetten
in de Cariben. Vanaf 1650 von-
den de eerste slaventransporten
plaats en in 1664 werd onder de
Franse minister van Financiën
Colbert de Compagnie des In-
des Occidentales opgericht die
het monopolie had op de handel
op Guinee en Senegal. In 1701
sloot Frankrijk een ‘leverings-
contract’ (Asiento) met de
Spaanse Kroon en vijftien jaar

later ontstond de vrijhandel in
‘Zwarten uit Afrika’ (‘le com-
merce des nègres d’Afrique’).
De slavenhandel werd de motor
van de economische ontwikke-
ling van Nantes. In 1714 waren
er ruim 1.700 slavenvaarten
vanuit Nantes. In totaal waren
er 4.220 slavenvaarten vanuit
Frankrijk. Tot circa 1830 heeft
Frankrijk meer dan een half
miljoen Afrikaanse slaven ver-
voerd.

Frankrijk, en met name Nan-
tes, heeft dus het een en ander
goed te maken. Sinds het eind
van de 20e eeuw is de educatie-
ve dienst van de ‘Archives Dé-
partementales de Loire-Atlanti-
que’ bezig met het produceren
van materiaal voor de scholen.
Dat wordt onder andere gedaan
door als document het logboek
te gebruiken van de Franse
stuurman Adam Joulin die de
reis van het schip La Jeannette
dag voor dag heeft beschreven. 

In Nantes staat een belang-
rijk slavernijmuseum en in Bor-

deaux staat het standbeeld van
Toussaint Louverture, de ‘Be-
vrijder’ van Saint Domingue
(Haïti).

Er zijn op de Franse scholen
interessante experimenten ge-
weest om aan het slavernijverle-
den aandacht te schenken.
Meestal wordt in de klas begon-
nen met een lokaal aankno-
pingspunt. Dat kan een gebouw
zijn of een brief uit een voorbije
eeuw. Ook wordt de Code Noir
bestudeerd, het reglement voor
de slaven dat onder Colbert tot
stand kwam. Onderwerpen van
gesprek kunnen zijn: de zeden
en gewoonten van een van de ei-
landen, slavenopstanden, waar-
onder die van de moedige Louis
Delgrès uit Guadeloupe die
zichzelf en zijn manschappen
in Matouba opblies om niet in
handen te vallen van het Franse
leger en de (zwarte) verrader Ig-
nace. Leerlingen krijgen een-
voudige vragen voorgelegd om
een debat op gang te brengen.

Het spreekt vanzelf dat je

voor dit soort zaken gemotiveer-
de docenten nodig hebt voor
wie in het ‘gewone’ leerplan vol-
doende tijd beschikbaar moet
zijn. Waakzaamheid blijft gebo-
den. In 2018 schreven Jean-
Marc Ayrault (die voorzitter was
van de Fondation pour la mé-
moire de l’esclavage) en Christi-
ane Taubira (oud-gedeputeerde
van Frans-Guyana en oud-mi-
nister van Justitie) een brief aan
de Franse minister van Onder-
wijs om hun bezorgdheid uit te
drukken voor de gang van za-
ken binnen het Onderwijs over
het slavernijverleden. De na-
druk viel, volgens hen, te veel op
andere landen dan Frankrijk.

Engeland
Sinds 2007 wordt in Engeland
ruim plaats gemaakt voor
onderwijs. Musea in Bristol,
Londen, Liverpool (dé haven
voor de slavenhandel) en Hull
verrichten goed pedagogisch
werk. Maar als je de schoolboe-
ken raadpleegt merk je dat de

aandacht verflauwt. In Key Sta-
ge 3 van 2015 (leerlingen van 11-
14 jaar) wordt geen aandacht be-
steed aan het slavernijverleden
bij de behandeling van het tijd-
perk 1509-1745 en bespreking
van dit verleden is niet verplicht
voor het tijdperk tot 1901. 

Engeland heeft heel veel bo-
ter op het hoofd. Het land heeft
onder andere de Arabische sla-
vernij, lang na de afschaffing,
lange tijd oogluikend toege-
staan in Oost-Afrika. Dat kwam
politiek toen beter uit. Voordat
we een blik werpen op de ma-
nier waarop er in landen van
Centraal-Amerika aandacht
wordt besteed aan het Afrikaan-
se element van hun bevolking,
wil ik eerst stilstaan bij een
groot Afrikaans land dat vroeger
werd gekoloniseerd door Frank-
rijk: Senegal.

Senegal
In de eerste helft van de 19e
eeuw werden er door de Fran-
sen verschillende koloniale
scholen gesticht in Senegal. Er
was zelfs een - slecht bezochte -
school voor de lokale adel die
pro-Frans onderwijs gaf. Het
proefschrift van Abdoul Sow
(L’enseignement de l’histoire
au Sénégal, des premières éco-
les de 1817 à la Réforme de
1998) biedt een goed inzicht in
het onderwijs van die tijd. Afri-
ka werd nogal karikaturaal voor-
gesteld en de slavernij werd ook
niet bepaald op de modernste
wijze gedefinieerd. We lezen
het volgende in het schrift van
een Senegalese leerling: ,,Bij be-
schaafde volken zijn er geen sla-
ven. Een man, vrouw of kind
verkopen is de grootste misdaad
die begaan kan worden. Alleen
bij de zwarte volken van Afrika
bestaat die verachtelijke ge-
woonte.” De koloniale scholen
wilden duidelijk dat de inheem-
se bevolking de superioriteit
van de blanke erkende en ge-
hoorzaam was aan het Franse

gezag. In de geschiedenisboe-
ken werden de plaatselijke
stamhoofden voorgesteld als
een stelletje struikrovers. Frank-
rijk moest worden gezien als
het toppunt van beschaving dat
een einde had gemaakt aan de
slavernij. In de postkoloniale
tijd - waarin Frankrijk het
onderwijzend personeel bleef
leveren - blijven de schoolboe-
ken nog wel een Frans stempel
dragen maar het onderwijs in
Geschiedenis en Aardrijkskun-
de werd drastisch aangepast en
herschreven door Senegalese
auteurs. Op de kaft van een van
hun handboeken staat met gro-
te letters ‘LA TRAITE NÉGRIÈ-
RE’ (de handel in Zwarten).

In de handboeken wordt ech-
ter te veel nadruk gelegd op de
slavenhandel die aan de kust
plaatsvond, terwijl de mensen
die tot slavernij werden ge-
bracht uit het Afrikaanse
binnenland kwamen en afkom-
stig waren van de interne han-
del. Er staan ook onjuistheden
in, zoals de geschiedenis van
het eiland Gorée (afgeleid van
het Nederlandse ‘goede ree’) dat
helemaal niet de rol heeft ge-
speeld die het wordt toegedicht
als centrum van slavenhandel.
De zogenaamde ‘Deur
waardoor je nooit meer terug-
keert’ is een schietgat en de sla-
vencellen zijn bergplaatsen voor
goederen. De mythe wordt ech-
ter graag in stand gehouden
vanwege het binnenlandse en
buitenlandse toerisme. Zelfs
Paus Johannes Paulus II heeft
een bezoek gebracht aan Gorée.

Guatemala,
Honduras, Nicaragua
In de onderwijsleerplannen van
Midden-Amerika zijn de bewo-
ners van Afrikaanse herkomst
onvoldoende vertegenwoordigd
(zie: Currículos Nacionales Bá-
sicos). Dat hangt ook samen
met de manier waarop deze

groep in die landen al of niet er-
kend wordt. Landen die opval-
len door de aandacht die ze be-
steden aan het Afrikaanse be-
volkingselement zijn Honduras
en Guatemala. Ook de vroegere
en huidige autochtone gemeen-
schappen worden niet vergeten.
Hun monumenten, gebouwen
en heilige plaatsen worden ver-
meld in de leerboeken. Het
Afrikaanse deel van de bevol-
king dat in die landen opvalt
wordt gevormd door de Garífu-
nas, afkomstig van het Caribi-
sche St. Vincent, die vanwege
hun opstandigheid door de En-
gelsen aan het eind van de 18e
eeuw werden gedeporteerd naar
Honduras vanwaar ze zich ver-
spreidden naar Guatemala, Be-
lize en Nicaragua. De Garífunas
vermengden zich met de Indi-
aanse volken van wie ze de taal
voor een groot deel overnamen.
Zowel in Honduras als in Gua-
temala is er sinds 1996 een ‘Na-
tionale Dag van de Garífuna’. In
de schoolboeken worden ze ge-
noemd als een van de vier vol-
ken van Guatemala. Merk-
waardig genoeg wordt er geen
verband gelegd tussen het feno-
meen van de Afrikaanse slaver-
nij en de aanwezigheid van de
Garífuna. Evenmin als tussen
de zwarte bevolking en het
Spaanse kolonialisme. Ook Ni-
caragua heeft, sinds 2007, een
‘Nationale dag van de autochto-
ne volken’. Daar horen ook de
Misquito bij uit de noordelijke
gebieden. Er wordt gezwegen
over het Afrikaanse element in
die regio. In de roman ‘Tambor
Olvidado’ (2007) van Sergio Ra-
mírez wordt dit ‘wegmoffelen’
als volgt beschreven: ,,Niemand
heeft het erover. De aanwezig-
heid (van Nicaraguanen van
Afrikaanse afkomst) in onze ge-
schiedenis wordt omgeven door
een grafstilte, evenals de cultu-
rele componenten die deel uit-
maken van ons dagelijks leven,
zozeer dat alles wat afkomstig is

uit het Afrikaanse erfgoed ver-
momd wordt als zijnde ‘in-
heems’.”

Panama
Op de lagere school wordt het
slavernijverleden niet bespro-
ken. Dat is jammer, want de
leeftijd van de lagereschoolkin-
deren is uiterst ontvankelijk
voor een goede interpretatie van
dit verleden. Op de middelbare
scholen wordt wel aandacht be-
steed aan de Afrikaanse aanwe-
zigheid, evenals aan de inheem-
se bevolking en de bevolking
van Europese afkomst. Een-
maal per jaar wordt de ‘Interna-
tionale dag van de afschaffing
van de slavernij’ gevierd en op
30 mei de ‘Dag van de burgers
en de herdenking van de zwarte
bevolking’.

Costa Rica
Hoewel er veel universitaire stu-
dies over het Afrikaanse ele-
ment in de bevolking verschij-
nen, dringt de inhoud hiervan
nauwelijks door in het onder-
wijs. Wel wordt de Spaanse taal
in het zonnetje gezet en, enigs-
zins hypocriet, verwezen naar
het bestaansrecht van andere -
inheemse - talen in het Nationa-
le leerplan van Costa Rica van
2007 (p. 86-91): ,,12 oktober
moet de gelegenheid worden
om de Spaanse taal te eren,
want dat is het belangrijkste
product van de (Spaanse) Ver-
overing. Benadrukt moet wor-
den dat de taal het best de ziel
van de bevolking uitdrukt zon-
der te vergeten dat het Spaans
van Spanje één ding is en het
Spaans van Costa Rica een an-
der ding. Dat wil helemaal niet
zeggen dat het legitieme recht
van de autochtone bevolking en
de zwarten moet worden mis-
kend om hun eigen talen te
spreken en het dus een plicht is
van het onderwijssysteem om
het multiculturele karakter van
ons land te eren.”

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. Aan de hand van een aantal
voorbeelden uit andere landen dan Nederland bestuderen we hoe het
slavernijverleden daar wordt behandeld binnen het onderwijs. 

Door Fred de Haas M’bow, La Traite Négrière.

Garífunas in Honduras. Het eiland Gorée.

30 Mei is de ‘Dag van de burgers en de herdenking van de zwarte
bevolking’ in Panama.

Slavenhandelaars van Gorée, door Jacques Grasset de Saint-Sauveur,
18e eeuw.De haven van Liverpool in de periode van de slavenhandel. 


