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 1. Slavernij 

 

Je spreekt van slavernij als een persoon onvrijwillig een 
dienst moet verlenen aan een andere persoon.  
Een slaaf  wordt daarmee het eigendom van die andere 
persoon.  
Bij slavernij denken de meeste mensen aan de slavernij 
van Afrikaanse slaven in de 16e tot de 19e eeuw in de 
Westerse wereld.  
Maar slavernij bestond al in de Oudheid.  
Het werd als heel normaal gezien in die oude culturen. 
Ruim 40 miljoen mensen leven in slavernij in onze tijd.  
Het lijkt dus dat slavernij moeilijk uit te roeien is.  
In dit boek lees je meer over slavernij. 
Je krijgt antwoorden op vragen als: 
 Welke vormen van slavernij bestonden in de oudheid? 
 Welke rol speelde slavernij bij de Romeinen? 
 Wat is een horige? 
 Wat is een lijfeigene? 
 Wat is de oorzaak van de Afrikaanse slavenhandel? 
 Wat was de handel in een driehoek? 
 Welke rol speelde Nederland in de slavenhandel? 
 Welke vormen van moderne slavernij bestaan er? 
 



 2. Slavernij in de oudheid 

 

1. Babylon 
Het Babylonische rijk (1) was een machtig rijk 
rond 2000 voor Christus. Het lag tussen twee 
belangrijke rivieren de Eufraat en de Tigris.  
Die rivieren zorgden voor vruchtbaar land en 
welvaart. De stad Babylon lag in wat we nu Zuid-
Irak noemen. 
Slaven waren in Babylon meestal schuldslaven. 
Een boer die schulden had door een misoogst 
kon zich niet meer in leven houden.  
De enige oplossing was om je als slaaf  aan te 
bieden. Dat was meestal voor het leven.  
Soms werd de hele familie slaaf. 
De koning Nebukadnezar II (2) veroverde Israël 
en voerde de Joden uit het land weg naar 
Babylon (3). 
In die tijd was het heel gewoon om de bevolking 
van een veroverd gebied tot slaaf  te maken.  
Dat deden de Babyloniërs niet.  

Zij hielden het Joodse volk in 
gevangenschap. 
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2. De Romeinen 
De Romeinen voerden vele oorlogen met als 
doel te heersen over een groot rijk rond de 
Middellandse Zee (1).  
Bij oorlogen werden veel krijgsgevangenen 
gemaakt. Een krijgsgevangene werd 
automatisch slaaf.  
De eerste slaven waren arbeiders in de 
landbouw.  
Het Romeinse rijk werd steeds meer 
afhankelijk van slaven. Hoe meer 
veroveringen des te meer slaven er kwamen.  
Het rijk van de Romeinen had nooit 
opgebouwd kunnen worden zonder al die 
slaven.  
Er kwam een bloeiende handel in slaven.  
Huishoudens kochten slaven (2); slaven 
werden gebruikt in de mijnen en  in de bouw.  
Maar slaven waren er ook om mensen als  

gladiator (3) in de arena te 
vermaken.  
Ook op galeischepen werden 
slaven als roeiers (4) gebruikt. 
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In de stad Rome (1) was op een gegeven moment 
één op de drie inwoners een slaaf. 
Een slaaf  was snel te herkennen aan de kortere 
kleding (2). 
Bij zulke grote aantallen slaven, ontstonden er 
soms opstanden.  
Een bekend leider van een slavenopstand was 
Spartacus (3). Hij leidde in 71 v. Chr. een leger 
van 70.000 slaven, dat verschillende Romeinse 
legioenen wist te verslaan, voordat hij de dood 
op het slagveld vond. 
Als de grote Romeinse veldslagen stoppen, stopt 
ook de toevoer van slaven.  
Een slaaf  mocht vanaf  die tijd ook een gezin 
stichten. Kinderen in zo’n gezin werden als slaaf  
geboren. 
De eigenaar van een slaaf  had altijd het recht 
een slaaf  te doden. 
Slaven werden in de Romeinse tijd nog redelijk 

goed behandeld.  
Ze konden als beloning 
vrijgelaten worden of  ze 
konden zich vrij kopen. 
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 3. Europa in de middeleeuwen 
Christendom 
In de middeleeuwen is het overgrote deel 
van de bevolking in Europa christen.  
Voor christenen is het niet aanvaardbaar een 
christen als slaaf  te hebben. De Kerk had 
geen moeite met “ongelovige en heidense” 
slaven.De Kerk keurde ook horigheid en 
lijfeigenschap goed.  
Horigen 
Bij horigheid hoorden horige boeren die een 
stuk land voor een heer bewerkten. Horigen 
bezaten zelf  geen land maar mochten het 
land gebruiken (1). In ruil daarvoor moesten 
ze een deel van de oogst aan de heer 
afstaan. Ook moesten horigen allerlei klusjes 
opknappen voor de heer van het land.  
In ruil voor hun diensten gaf  de heer hen be-
scherming in tijd van oorlog. In de late 
middeleeuwen krijgen horigen steeds meer 

rechten. 
Horigheid verdwijnt lang-
zaam uit de maatschappij. 
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Lijfeigenen 
Lijfeigenen leken meer op slaven (1).  
Hun lichaam of  lijf  was het eigendom van een 
heer. Ze mochten gezinnen stichten en kregen 
een stukje grond voor de verbouw van hun 
eigen gewassen. Lijfeigenen hoorden bij een 
stuk grond van een heer en konden alleen 
samen met een stuk land verkocht worden aan 
een andere persoon. Ook in kloosters 
gebruikten monniken lijfeigenen.  
Deze lijfeigenen waren beter af  dan diegenen 
die voor een heer moesten werken. 
In 1781 werd in grote delen van Europa het 
lijfeigenschap afgeschaft. 
 

Columbus 
Na de ontdekking van de Nieuwe Wereld (Amerika) 
door Columbus (2) krijgt Spanje opeens veel meer 
land in bezit. Dat betekent naast veel nieuwe 

producten ook opeens veel meer 
landbouwgrond.  
De oorspronkelijke bewoners van 
Amerika, de Indianen, blijken niet 

erg geschikt te 
zijn als land-
arbeiders. 

4. Afrikaanse slavenhandel 
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Portugezen 
Er is rond 1500 veel behoefte aan arbeiders.  
Portugese handelaren zien een goede handel 
in de verkoop van slaven vanuit Afrika. 
Het werelddeel Afrika bestond meer uit 
stammen dan uit landen. Aan het hoofd van die 
stammen stonden koningen of  stamhoofden. 
Binnen die stammen kende men vormen van 
slavernij, al of  niet betaald. 
Deze koningen en stamhoofden helpen 
handelaren met het vangen van slaven van 
naburige, zwakkere stammen (1).  
De stamhoofden ontvangen in ruil producten 
uit Europa, maar ook wapens en munitie.  
Meer landen 
Later ontdekken ook landen als Spanje, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland deze 
winstgevende handel. 
De eerste scheepsladingen slaven (2) gaan 

vooral naar Zuid-Amerika.  
De slaven komen daar te 
w e r k e n  o p  d e 
suikerrietplantages. 
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Handel in een driehoek 
Later worden de slaven ook naar Noord-
Amerika vervoerd. Ze komen te werken op 
katoenplantages en in mijnen.  
De handelaren zetten een uitgekiende 
handel op in de vorm van een driehoek (A).  
Op de eerste reis van Europa naar Afrika 
nemen de schepen gewilde producten voor 
de stamhoofden mee.  
Op de tweede reis van Afrika naar Amerika 
zijn de schepen vol gepakt met slaven (B).  
De slaven lagen geketend in het hete ruim. 
Tijdens de reis stierf  gemiddeld 10% van 
de slaven. Deze slavenhandel begon rond 
1500 en ging door tot in de 18e eeuw. 
Op de derde reis voeren de schepen vol 
met producten als suiker en katoen terug 
naar Europa.  
Zo was driehoek compleet.  
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 5. Nederland en slavernij 

Je las al dat in de middeleeuwen horigheid en 
lijfeigenschap nog bestonden als een vorm van 
slavernij. Na de middeleeuwen verdwenen horigen 
en lijfeigenen. Ze werden vanaf  dat moment vrije 
boeren of  arbeiders. 
Suriname 
In Nederland mocht de slavernij dan allang 
verdwenen zijn, toch bleef  Nederland betrokken bij 
de slavernij. Hoe? 
In de 17e eeuw startte men de slavenhandel vanuit 
Afrika naar Brazilië en later in 1667 naar de 
Nederlandse kolonie Suriname (1). 
Daarbij werd vooral het eiland Curaçao (2), in het 
bezit van Nederland, een belangrijke doorvoer-
plaats van slaven.  
De slaven in Suriname werden daar gebruikt op de 
plantages waar rietsuiker verbouwd werd (3).  
Later werden dat ook koffie– en tabaksplantages. 

 Er waren meer slaven dan bewa-
kers, zodat slaven vaak het oerwoud 
in vluchtten. Deze gevluchte slaven 
of  Marrons (4) leefden daar in 

groepjes.  
Ze overvielen 
plantages om 
wapens in 
handen te 
krijgen. 
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Slavenvaart 
Nederlandse schepen brachten tussen het 
jaar 1500 en 1850 naar schatting zo’n 550.000 
slaven over vanuit Afrika.  
Deze slaven bereikten niet allemaal levend 
de Nieuwe Wereld. Naar schatting vonden 
ongeveer 90.000 slaven de dood tijdens de 
zware zeereizen. 
 
Afschaffing van de slavernij 
In 1863 kregen in de slavenstaat Suriname naar 
schatting 35.000 slaven de vrijheid (1).  
Dat gold ook nog eens voor 12.000 slaven op de 
Nederlandse Antillen. De slaven waren nog wel 
verplicht tien jaar lang op de plantages te blijven 
werken tegen een vergoeding.  
De eigenaren kregen ook een vergoeding van 
300 guldens (136 euro) per vrijgemaakte slaaf. 
In Nederland (2), op Curaçao (3) en in Suriname 

( 4) vind je standbeelden die de 
afschaffing van de slavernij in 
herinnering brengen.  
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 6. Moderne slavernij 

Protest 
Tussen 1803 en 1866 schaften de meeste westerse 
landen de slavernij af. Dat ging niet zomaar.  
Er was veel protest voor nodig. De slaven zelf  konden 
niet protesteren. Ze moesten hulp krijgen van hun 
weldoeners. Het betekende niet dat de vrije slaven 
opeens een geweldig bestaan kregen.  
Veel mensen bleven de slaven als tweederangs 
burgers beschouwen. 
Toch waren er nog steeds landen waar slavernij als 
heel normaal werd beschouwd. 
In het land Mauritanië (West-Afrika) werd de slavernij 
pas in 1980 afgeschaft. 
Verboden 
Slavernij is nu bij de wet verboden. Dat betekent niet 
dat slavernij niet meer voorkomt in de wereld. 
Naar schatting zijn er ruim 40 miljoen mensen het 
slachtoffer van moderne slavernij.  
Daarbij moet je denken aan:  

1. Arbeid onder dwang (24,9 miljoen) 
2. Gedwongen huwelijk (15,4 miljoen) 
 

 

 



Vormen van slavernij 
Bij moderne slavernij zijn er verschillende vormen: 
1. Arbeid verrichten tegen je wil onder de dreiging 

van een vorm van (lichamelijke) straf. 
2. Schuldslavernij. Deze vorm komt het meest voor. 

Een persoon heeft schulden en koopt die door 
slavernij af. 

3. Mensensmokkel waarbij mensen onder mooie 
beloftes een prachtige toekomst in een ander 
land beloofd wordt. In het vreemde land worden 
ze uitgebuit en afgeperst. Ze worden o.a 
gedwongen tot bedelen, prostitutie, werk, tot 
een huwelijk of  tot het afstaan van organen. 

4. In slavernij geboren worden. De ouders zijn 
slaaf  en het kind wordt daarmee 
automatisch slaaf. Dit komt voor in Afrika. 

5. Kinderslavernij. Niet te verwarren met 
kinderarbeid. Kinderen worden verkocht als 
kindsoldaten, huisslaven of  als bruid in kind 
huwelijken. 

6. Gedwongen huwelijken. 
Een bruid moet tegen haar wil 
trouwen en kan haar man niet 
verlaten. 
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 40.3 miljoen moderne slaven wereldwijd. 

 10 miljoen kind slaven 

 30 miljoen slaven in Azië. 

   9 miljoen slaven in Afrika. 

 2.1 miljoen slaven in Noord– en Zuid-Amerika. 

 1.5 miljoen slaven in economisch ontwikkelde landen. 

 4.8 miljoen slachtoffers van seksuele uitbuiting. 
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 7. Filmpjes 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-canon-ghana-
migratieslavernij/#q=slavernij  

Het Klokhuis: Slavernij 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-
slavernij-junior-afl6-kinderen/

#q=slavernij  

Kinderslavernij 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-ghana-migratieslavernij/#q=slavernij
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-ghana-migratieslavernij/#q=slavernij
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-ghana-migratieslavernij/#q=slavernij
https://schooltv.nl/video/de-slavernij-junior-afl6-kinderen/#q=slavernij
https://schooltv.nl/video/de-slavernij-junior-afl6-kinderen/#q=slavernij
https://schooltv.nl/video/de-slavernij-junior-afl6-kinderen/#q=slavernij






 Bronnen 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Slavernij_in_Afrika 

http://school.discoveryeducation.com/schooladventures/slavery/ 

http://www.kb.nl/dossiers/slavernij/slavernij.html 

http://news.bbc.co. 

https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/ 



 Colofon en voorwaarden 
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