
AMRIT-TOEPASSINGEN 1 15-8-2018 

Slavernij en 
contractdwangarbeid 

DIN 

Sandew Hira 

mail: sandew.hira @ iisr.nl 

Tel./Whatsapp: +31 6 412.83.785 



De internationale context 

 Slavernij en dwangcontractarbeid waren onderdeel van een nieuwe wereldorde: de koloniale 
wereldbeschaving met grote misdaden tegen de menselijkheid 

 Inheemse holocaust 

 Trans-Atlantische slavernij 

 Victoriaanse holocaust 

 Koloniale onderdrukking en uitbuiting in het algemeen 

 Hoe om te gaan met dit verleden? 
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Inheemse slavernij en genocide 
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1492: 72 miljoen mensen. 150 jaarlater: 4 miljoen; hun land werd  ook nog gestolen 



Willem Usselincx  Antwerpen (1567–1647) 

Het grote businessplan: De West-Inidsche 
Compagnie: Groot Desseyn 
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Organisatie van een bedrijfstak  



5 

Hoe zag het plan eruit: aanvoer dwangarbeid 

◦ Infrastructuur: forten, wapens, krediet, en managers 

◦ Organisatie van kidnapping met Afrikaanse collaborateurs 

◦ Opvang in forten 

◦ Transport met schepen (infrastructuur scheepvaart, verzekeringen, banken 
voor financiering) 

  

  



Hoeveel Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt? 

Aantal levend aangekomen 12 miljoen 

Aantal overledenen per levend 

aangekomen 5 op 1  = 60 miljoen 

Duur slavernij 300 jaar 

Duur van een generatie 20 jaar 

Aantal generaties 15 

Aantal kinderen per generatie 3 

Aantal geboren in slavernij 540 

Totaal 612 

Schatting 400 miljoen 



Impact slavernij op Afrika 
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De organisatie van slavernij 

De kooplieden-bankier 

Slavenhandel in Afrika Slavernij in de kolonie Verwerking in Europa 



Koning Willem I: hoofdmisdadiger in Nederlands kolonialisme 

Slavenmaker en drugsbaron 

Koning Willem I : 1772-1843 



Europese misdaden tegen de menselijkheid 

  Levens vernietigd     

Misdaad Min Max Periode Jaren 

Trans-Atlantische slavernij 200 400 1650-1850 200 

Inheemse holocaust 50 75 1492-1650 150 

Victoriaanse Holocaust 30 60 1872-1902 30 

Congolese Holocaust 10 10 1880-1910 30 

Total 290 545     

Joodse Holocaust 6 6 1940-1945 5 



11 

Victorian holocaust 

“Between 1875–1900—a period that 

included the worst famines in Indian 

history—annual grain exports increased 

from 3 to 10 million tons", equivalent to 

the annual nutrition of 25m people” 



Belgisch Congo (1885-1908): 10 van 
de 20 miljoen mensen vermoord 
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Vader kijkt naar hand en voet van vijfjarige zoon die 
afgehakt is omdat hij onvoldoende rubber produceerde 



Vergelijking twee misdaden tegen de menselijkheid 
slavernij: Joodse holocaust en slavernij 

Joodse Holocaust 
Holocaust max. 5 jaar 
Aantal slachtoffers: 6 miljoen 
Duur vernietiging menselijk 
leven: enkele dagen 
Het slachtoffer heeft 
overwonnen 
Tot 2011 betaald door Duitsland 
aan Israël: US$ 120 miljard. 
In 2011 toegezegd: € 110 miljoen. 

 

Slavernij 
De duur: Slavernij 70 keer langer  
Aantal slachtoffers: 400 miljoen: bijna 70 
keer meer slachtoffers 
 Duur vernietiging mensenleven 20 jaar 
lang 
Het slachtoffer heeft verloren 
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De Europese verlichting en de trans-Atlantische slavernij 
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David Hume (1711-1776) 

• Schotse filosoof 
• Kennis komt voort uit ervaring:  
• “Neger zijn van nature inferieur ten opzichte van blanken. Ze 

hebben nooit iets van waarde geproduceerd in kunst, 

wetenschap of cultuur.”  
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Immanuel Kant (1724-1804) 

• Duitse filosoof 
• Ervaringen moeten met het verstand 

verwerkt worden om tot kennis te 
komen 

• “De negers van Afrika hebben van nature geen 

gevoel dat boven het banale uitstijgt.” 
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George Hegel (1770-1831) 

• Duitse filosoof 
• Alles wat redelijk is werkelijk en alles 

wat werkelijk is is redelijk 
• “De neger vertoont de natuurlijke mens in zijn 

geheel wilde en ongetemde staat. Ze hebben geen 
idee van eerbied, moraliteit en menselijke 
gevoelens.” 
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Charles de Montesqui (1689-1755) 
 Scheiding der machten: wetgevende, uitvoerende en controlerende macht 

 “Deze wezens zijn heel zwart, en met zo'n platte neus dat ze nauwelijks 
kunnen beklagen. Het is nauwelijks te geloven dat God, die een verstandig 
Wezen, een ziel, in het bijzonder een goede ziel, in zo een zwarte lelijke 
lichaam kan zetten. De negers hebben liever een glas ketting dan goud, dat 
door beschaafde naties zo van hoge waarde wordt geacht. Kan er een groter 
bewijs van het ontbreken van een gezond verstand bij hen?”  
Montesquieu, Spirit of Laws, bk. 15, CHS. 1, 4--8 



Voltaire (1694-1778) over Afrikanen 

Hun ronde ogen, hun afgeplatte neus, hun lippen die 
altijd groot zijn, hun verschillend gevormde oren, de 
wol van hun hoofd, hun intelligentieniveau, 
onderscheiden hen van andere mensensoort. Ze 
hebben een inferieure intelligentie, Ze zijn niet in 
staat om geconcentreerd aandacht te schenken aan 
iets, ze mengen weinig met anderen en zijn niet in 
staat om de voordelen of het misbruik van onze 
filosofie te begrijpen. 
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Arthur de Gobineau (1816-1882) 

• Over de ongelijkheid van rassen (later, 
cultuurrelativisme) 

• Blanke ras= superieur, intelligent 
• Gele ras: middelmatig 
• Zwarte en bruine ras: dom 
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Classificatie van de rassen door Gobineau 

Intelligent Middelmatig Dom 



Naamgeving en identiteit 

Willem Peter Rajkumar Dwarkasingh 



Ronald Venetiaan 

 Munyaradzi Mushongo 



Mentale slavernij en bevrijdingsstrijd 

 “complete independence would help to foster a “new mentality,” 
overcoming the “slave mentality” 

  

 Beleid t.a.v Gurka’s: je moet je geweer aan de andere richten, niet 
op degene die je onderdrukker aanvalt, maar op de onderdrukker 
zelf. Oprichter Indiaas leger 
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Daling slavenbevolking 

Groei van de slavenbevolking 1849-1859
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Onproductieve slavenbevolking 

Bevolking onder 21 en boven 50 jaar
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India als grondstoffenleverancier 

1713-1858:  

 Leverancier grondstoffen voor industrialisatie van Engeland: katoen voor 
kledingindustrie, suiker, thee, indigo, jute 

 Investering in infrastructuur voor levering grondstoffen (spoorwegen, telegrafie, 
opslaghuizen etc). 

 Indiase militaire opstand (sepoys) 1857 
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India als productiecentrum en afzetmarkt 

1857-1947:  

 Katoenfabrieken in India, vernietiging oude katoenspinnerijen 

 Landbouw van zelfvoorziening naar exportproductie, vernietiging van kleine 
boeren 
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Basis werving: misleiding 
 34.000 immigranten uit bijna 20.000 verschillende dorpen kwamen. Er zijn maar 7 (!) dorpen 
met meer dan 2 emigranten: de arkatia's, de wervers, niet durfden terug te gaan naar het 
dorp waar ze hun mensen hadden geworven. Als ze een goed verhaal hadden, zou het dan 
niet logisch zijn dat hele dorpen zouden willen migreren? 

 Jaarlijkse vraag naar arbeidskrachten: 1000-1500. Waarom bleven ze niet aan het werk en 
moesten ieder jaar nieuwe mensen worden aangevoerd? Percentage hercontracten:  
3-5% 

 Getuigenissen: beloften Sri Ram, land van melk en honing, contract niet uitgelegd, geen idee 
van kolonie 

  

  



Werving in “Brits” India voor kolonieën 

Immigrants by country during indeunture ship
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Slavernij en contractarbeid  

Slavernij 

 werving: fysieke dwang 

 Arbeidsdwang: terrorisme 

 Duur arbeidsdwang: eeuwig 

 Juridisch: bezit van de ondernemer 

 Ideologie: de zwarte mens als dier 

Contractarbeid 

 werving: misleiding 

 Arbeidsdwang: strafrecht 

 Duur arbeidsdwang: 5 jaar 

 Juridisch: natuurlijk persoon 

 Ideologie: de minderwaardige koelie 
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Geproduceerd door Afrikanen en Aziaten in Suriname 1684 tot 1940: 
166 miljard euro 

Product Miljard euro 2006 

Suiker 92,5 

Koffie 47,6 

Katoen 9,1 

Cacao 8,2 

Balata 5,1 

Hout 0,2 

Goud 3,3 

Verfhout 0,5 

Totaal 166,5 

Geproduceerd door slaven en contractarbeiders
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Berekeningsmethode Zunder: de schade voor Suriname 

 Waarde van alle geproduceerde goederen:  
€ 127 miljard 

 Looncomponent: 30% (minimaal) 

 Bedrag niet betaalde loon: € 37 miljard 

 Misgelopen compensatiebedrag bij afschaffing: 300 florijn per persoon: € 13 miljard 

 Totale bedrag per 2006: € 50 miljard 

 

  

  



Saldo van de rekening 

 Zunders rekening per 2006:      € 50 miljard 

 Nederlandse giften 1948-2010: €  1  miljard 

 Openstaande rekening:             € 49  miljard 

     



Hoe om te gaan met het koloniaal verleden? 

 Discussie 
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