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All I can say in my solitude is,
may Heaven’s rich blessing come down on everyone
– American, English, Turk – who will help to heal

this open sore of the world.

DAVID LIVINGSTONE, 
zijn grafschrift in Westminster Abbey
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Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van  
een ander of als zodanig wordt behandeld (10de eeuw).

Een slaaf is een levend stuk gereedschap.
ARISTOTELES

De voorbije 1000 jaar werden nagenoeg 25 miljoen Afrikaanse zwarten als 
slaven verkocht en gedeporteerd. Allicht ging het om de grootste ge -

dwongen migratie van het millennium. Van de 15de tot de 19de eeuw woog de 
Atlantische slavenhandel het zwaarst, goed voor 11 tot 12 miljoen slaven die 
vanuit Afrika via de Atlantische Oceaan naar het Amerikaanse halfrond gede-
porteerd werden. Tegelijk werden 12 tot 13 miljoen Afrikanen via de Sahara, 
de Nijlvallei of de Oost-Afrikaanse kust door Afro-Arabische slavenhande-
laars afgevoerd, gespreid over een veel langere tijdspanne, van de 7de tot de 
19de eeuw. De Atlantische slavenhandel was in hoofdzaak het werk van Por-
tugese, Hollandse, Engelse en Franse zeelui, goed voor vele schakeringen van 
de christelijke regenboog. De Arabische of Afro-Arabische slavenhandel was 
van een nog grotere verscheidenheid, al vertegenwoordigden zijn roergan-
gers dan weer alle strekkingen van de islamitische wereld.

De Atlantische slavenhandel rekruteerde vooral slaven op de kust van 
West- en Centraal-Afrika, waar lokale krijgsheren door Europese handels-
compagnieën van de vuurwapens voorzien werden waarmee de krijgsheren 
nog meer slaven konden leveren. Die handelscompagnieën maakten er een 
Atlantische driehoekshandel van met Europa, Afrika en Amerika als hoek-
punten van handelswaren – hetzij Europese vuurwapens, hetzij Afrikaanse 
slaven of door Amerikaanse slaven geproduceerde rietsuiker of rum – die de 
compagnieën drie keer winst opleverden. Toen de Engelse koningin Elisa-
beth in 1560 een eerste keer hoorde over de exploten van haar beroemdste 
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kaper – John Hawkins – op de kust van West-Afrika en in de Caraïben, ver-
klaarde ze dat die ‘de wraak van de hemel opriepen over de ondernemers’, al -
dus de Engelse abolitionist Pope-Hennessy. Tot de koningin zag wat die op -
brachten – in goud – en ze meteen haar eigen kapitaal investeerde in Hawkins' 
latere exploten.

Wat hun bestemming betreft, was Portugees Brazilië met 3,6 miljoen inge-
voerde Afrikaanse slaven de absolute koploper van de Atlantische slavenhan-
del, gevolgd door 3 miljoen slaven voor de vele onderdelen van Spaans-Ame-
rika, 3 miljoen voor de Franse en Britse gebiedsdelen in de Caraïben (bijna 
fiftyfifty onder elkaar verdeeld) en hooguit een half miljoen voor de Ameri-
kaanse Republiek. Vooral dat laatste lijkt vreemd voor het land dat op het 
Amerikaanse halfrond thans de grootste concentratie telt van afstammelin-
gen van zwarte slaven, 41 miljoen in 2015, 12,85 procent van de bevolking. 
Omdat de Amerikaanse slaven er beter behandeld werden dan elders in de 
regio, of omdat Amerikaanse slaveneigenaars al vroeg leerden dat het goed-
koper was zwarte slaven te kweken dan die telkens weer in te voeren.

De Arabische slavenhandel opereerde op een veel breder front van West-
Afrika tot het Afrikaanse Oosten, met de Nijlvallei en de Rode Zee als water-
wegen tussen Oost en West. De oudste Arabische slavenroute bleef die door-
heen de Sahara, ’s werelds grootste woestijn die het voorbije millennium wel 
7 miljoen Afrikaanse slaven zag passeren. De belangrijkste begunstigden van 
de Arabische slavenhandel via de Sahara waren de Arabische koninkrijken of 
emiraten op de zuidkust van de Middellandse Zee, waar hun Griekse en Ro -
meinse voorgangers al over zwarte slaven beschikten. Via de Nijlvallei en de 
Rode Zee werden gedurende het millennium naar verluidt 2,4 miljoen Afri-
kaanse slaven afgevoerd, vanuit de Oost-Afrikaanse havens 2,9 miljoen.

Bestemmingen van de slaven die via de Nijl of de Rode Zee werden afge-
voerd, waren de staten in het Arabische Midden-Oosten, inclusief het Turks-
Ottomaanse rijk en het aloude Perzië die overigens slaven aantrokken uit alle 
windstreken. Ook havens aan Afrika’s oostkust voorzagen zowel de Arabische 
wereld, het Turkse rijk en Perzië van Afrikaanse slaven, maar ook India en 
andere trekpleisters in Zuid-Azië laafden zich aan de Afrikaanse oostkust. 
Daar verkochten de Afro-Arabische slavenhandelaars in de 18de eeuw zelfs 
slaven aan de Portugezen in het stroomgebied van de Zambezi, bestemd voor 
de Braziliaans-Portugese markt, of aan Franse kolonisten op Mauritius (Ile de 
France) of Réunion (Ile Bourbon).

Regionale verschillen willen dat de Atlantische slavenhandel vooral goed-
kope werkkrachten zocht voor koloniale plantages, en dus eerder mannen 
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dan vrouwen. Volgens de Zuid-Afrikaanse historicus Ronald Segal bleek dat 
ook uit de cijfers: gemiddeld twee mannen voor één vrouw, en voor de Arabi-
sche slavenhandel was dat net omgekeerd: twee vrouwen voor één man. In de 
Arabische en bij uitbreiding de islamitische wereld werden zwarte slaven 
vooral in de huishoudens tewerkgesteld. Ook vroegen de harems van de 
macht hebbers om een constante toevoer van vooral jonge slavinnen en om 
eunuchen (gecastreerde zwarte slaven) om de harems te bewaken. Overigens 
stonden eunuchen in dit deel van de wereld zo hoog in aanzien dat ze ook 
voor administratieve en militaire topfuncties aangetrokken werden – man-
nen zonder nakomelingen hadden voor de heersers vele voordelen – terwijl 
zwarte slaven duizend jaar lang en om diverse redenen graag geziene rekruten 
waren in de Arabische en islamitische legers.

Langs beide kanten van Afrika bereikte de slavenhandel in de 18de en 19de 
eeuw een hoogtepunt. Zo werden in de tweede helft van de 15de eeuw door 
zeevarende mogendheden hooguit 80.000 slaven uit West-Afrika gehaald, 
gemiddeld zo’n 1600 per jaar. In de 16de eeuw maakten de Atlantische mo -
gendheden er 330.000 van, gemiddeld 3300 per jaar, in de 17de eeuw al 1,8 mil-
 joen, gemiddeld 18.000 per jaar. De 18de eeuw maakte er 6,5 miljoen Atlanti-
sche slaven van, tot 80.000 per jaar in 1780. In de 19de eeuw, voordat de Atlan-
tische slavenhandel werd afgeschaft, waren het er toch nog 4 miljoen. In die 
eeuw nam de Arabische slavenhandel de leiding, aan de Afrikaanse oostkust 
goed voor meer Afrikaanse slaven – 1,7 miljoen – dan er in de tien eeuwen 
voordien verhandeld werden. Wel werd het gros van die slaven tewerkgesteld 
op plantages op de eilanden Zanzibar en Pemba en bleven die in het zicht van 
de Afrikaanse oostkust.

In beide richtingen, Oost en West, bracht de slavenhandel deportaties 
voor het leven op gang die de demografische ontwikkeling van Zwart-Afrika 
grondig verstoorden en die op de Amerikaanse kusten van de Atlantische 
Oceaan diepe sporen nalieten. Allicht ging het om de grootste gedwongen 
migratie van mensen en volkeren van het millennium, al liet die migratie in de 
Arabische en islamitische wereld minder sporen achter dan op het Ameri-
kaanse halfrond. Eeuwenlang veel intenser bevolkt dan het post-Columbi-
aanse Amerika en Afrika zelf, heeft de Aziatische wereld de zwarte slaven als 
het ware geabsorbeerd of onder de volkeren verspreid. Of was het de islam 
die mensen en volkeren ertoe inspireerde grotere verschillen te overbruggen 
dan de christelijke wereld met zijn onverwerkt verleden, een verleden dat 
zelfs christenen er niet van weerhield ook andere christenen ten dode te 
bestrijden?
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Het Amerikaanse continent werd door de Europese veroveraars (en hun 
ziektekiemen) in geen tijd dan weer zo ontvolkt dat Spaans- en Portugees-
Amerika in de jaren 1500-1800 dertig keer méér Afrikaanse slaven invoerden 
(samen circa 7 miljoen) dan Spaanse of Portugese kolonisten (hooguit 
200.000). Mogelijk telde het Amerikaanse halfrond 50 tot 100 miljoen inwo-
ners in 1492, het jaar dat Columbus in de Caraïben het Spaanse anker liet val-
len, waarvan 15 tot 25 miljoen in het Mexicaanse Aztekenrijk, 5 tot 10 miljoen 
in het Incarijk (in de Andes), 5 miljoen in het Amazone-bekken en minstens 
3 miljoen op eilanden in de Caraïben. Nauwelijks tachtig jaar later, rond het 
jaar 1570, telde geheel Latijns-Amerika hooguit nog 10 tot 12 miljoen inheem-
sen (tot op vandaag ten onrechte indianen genoemd omdat Columbus dacht 
dat hij via de Atlantische Oceaan in India was aangekomen). Het heeft in -
heems Amerika vijf eeuwen gekost om zijn bevolkingscijfer van 1492 (circa 50 
miljoen) weer te evenaren.

Voor Afrika woog de chronische aderlating van het meest vitale deel van 
zijn bevolking nog veel zwaarder dan die 25 miljoen gedeporteerden. Dat cij-
fer telt enkel de slaven die hun gevangenneming en hun deportatie overleef-
den. Omdat weinig mensen ooit zichzelf te koop aanboden, vormden slaven 
een nevenproduct van ontelbare oorlogen. Veelal waren het oorlogsgevange-
nen – prisoners of war – die aan de meestbiedende als slaven verkocht werden. 
Velen van hen werden bij oorlogshandelingen gewond of verminkt of over-
leefden hun deportatie niet. Anderen crepeerden op hun lange dodenmars 
door de Sahara, te voet en aan elkaar geketend. Of ze lieten het leven aan 
boord van slavenschepen, opgestapeld als haringen in een ton, als ze bij het 
laden of lossen al niet zelf in zee spron gen omdat ze een genadige dood verko-
zen boven een uitzichtloos slavenleven.

Een conservatieve en voorzichtige schatting wil dat tegenover elke gede-
porteerde slaaf er minstens één dode stond, een verhouding van 1 op 1. Dat 
brengt het aantal slachtoffers van de Afrikaanse slavenhandel het voorbije 
millennium al op 50 miljoen. Maar er waren zeker slaventransporten bij met 
een verhouding van 1 op 2 of 1 op 4, en dan gaat het algauw om 75 of 100 mil-
joen slachtoffers (dood of als slaven verkocht). Volgens David Livingstone, in 
het derde kwartaal van de 19de eeuw nog de meest bekende Europese ontdek-
ker van Centraal-Afrika, was het in feite een verhouding van 1 op 10. In dat 
geval stonden tegenover elke zwarte slaaf tien zwarte doden.

Om die cijfers in een begrijpelijke context te kunnen interpreteren, ligt 
het voor de hand er de globale bevolkingscijfers naast te leggen. Aangenomen 
wordt dat de wereld rond het jaar 1500, bij de aanvang van de Atlantische sla-
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venhandel, circa 460 miljoen mensen telde (thans ruim 7 miljard, 15 keer 
méér). Daarvan woonden er 245 miljoen in Azië, altijd al ’s werelds meest 
bevolkte werelddeel, 87 miljoen in Afrika (blank en zwart), 84 miljoen in 
Europa (Rusland inbegrepen), 42 miljoen in Amerika (het meest omstreden 
cijfer). Tegenover die cijfers zijn verliezen van 50 tot 100 miljoen Afrikanen, 
nog een gematigde schatting, indrukwekkend genoeg om ermee rekening te 
houden. Ook steeg de Afrikaanse bevolking maar van 87 miljoen in 1500 naar 
100 miljoen in 1800, in een tijd dat de wereldbevolking meer dan verdubbelde 
maar de bevolking van het Amerikaanse halfrond halveerde, voordat Afri-
kaanse slaven en Europese migranten het continent in de 19de eeuw herbe-
volkten. Ondanks die migra tiestroom is de Europese bevolking in de 19de 
eeuw (Rusland inbegrepen) meer dan verdubbeld, van 195 naar 422 miljoen. 
Voor geheel Afrika bleef de groei in het jaar 1900 beperkt tot 138 miljoen Afri-
kanen. Geen wonder dat het fel verzwakte Afrika in die jaren door Europese 
kolonisten onder de voet gelopen werd.

Natuurlijk waren de Atlantische en Arabische slavenhandelaars niet de 
uit vinders van de slavernij. Die omstreden ‘maatschappelijke instelling’ was 
het voorbije millennium bijna tienduizend jaar oud, maar ook weer niet 
ouder, omdat de aloude wereld van jagers, vissers en verzamelaars nauwelijks 
slaven kende. Doorslaggevend voor de slavernij waren de overgang van een 
nomadische naar een agrarische samenleving en de opkomst van de eerste 
steden en eerste staten. Ook de slavernij veronderstelt immers politieke, so -
ciale en economische structuren die er pas de voorbije tienduizend jaar kwa-
men, met de agrarische revolutie als de spil van een omwenteling die vrijwel 
voor elke georganiseerde samenleving slaven voortbracht. Daaraan herinnert 
de wereld van Grieken en Romeinen, voor vele volkeren de gangmakers van 
hun beschaving voordat die door joden, christenen of moslims een religieus 
aureool kregen.

Het blijft religieuze zielen verbazen dat zelfs de monotheïstische religies 
– tegelijk uitgaand van één God en één mensheid – de slavernij niet meteen 
bestreden hebben, laat staan afgeschaft. Bij nader toezien staat er in de heilige 
boeken van joden, christenen en moslims – de Bijbel, de Evangelies, de Koran 
– geen dwingend gebod om de slavernij op te heffen noch een duidelijk ver-
bod om nog slaven in dienst te nemen. Weliswaar staan er aanzetten in om 
slaven in vrijheid te stellen of om meesters en slaven minstens op religieus 
vlak, geschapen door dezelfde God en tot hetzelfde heil geroepen, al in deze 
wereld tot vrijheid en gelijkheid te inspireren. Nooit vergaten de joden hun 
religieuze oerervaring, hun bevrijding uit het Egyptische slavenhuis, de exo-
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dus. Evenmin negeerden christenen ooit hun uitgangspunt, dat in Christus 
allen konden gered worden, mannen en vrouwen, vrijen en slaven, arm en 
rijk. Dat was, in hun beste dagen, ook de Oemma van de moslims, aantrekke-
lijk genoeg om de hele wereld te omvatten. Maar de slavernij bleek een zo 
taaie kluif dat eeuwenlang geen jood, geen christen of geen moslim ervan 
wakker lag en religieuze slavenhouders ook in hun heiligste boeken hiervoor 
niet in deze wereld gesanctioneerd of terechtgewezen werden. Als zelfs de 
kalief en de sultan, de paus en de keizer, de rabbijn en de wetgeleerde zelf over 
slaven beschikten, legden ook helden en heiligen zich neer bij het compromis 
dat de monotheïstische religies voor deze wereld bedachten.

Dat compromis, opvallend gelijklopend voor joden, christenen en mos-
lims, hield in dat joden geen jood, christenen geen christen en moslims geen 
moslim tot slaaf konden maken. Ofschoon dat verbod herhaaldelijk overtre-
den werd en tot bizarre contradicties leidde als slaven zich naderhand tot het 
jodendom, het christendom of de islam bekeerden (maar toch slaven bleven 
van hun joodse, christelijke of islamitische meesters), heeft het grosso modo 
standgehouden. Het droeg er in beslissende mate toe bij dat joden, christe-
nen en moslims hun slaven onder de ongelovigen of de andersgelovigen 
zoch ten, niet onder huns gelijken. Ook dat verbod heeft ertoe bijgedragen dat 
vooral christenen en moslims hun slaven eeuwenlang in het nabije maar nog 
heidense Afrika zochten. Mogelijk heeft dat verbod ertoe bijgedragen dat 
christenen en moslims er aanvankelijk niet op uit waren om Afrikaanse volke-
ren tot het christendom of de islam te bekeren, om op die manier hun slaven-
reservoir te vrijwaren. Of ze hoopten naderhand wel hun slaven te bekeren, 
want dan golden weer andere regels die stelden dat ook een bekeerde slaaf 
een slaaf bleef.

Van alle continenten is Afrika wel het meest en het langst door de slaven-
handel getekend. Ongetwijfeld heeft het natuurlijke isolement van het zwarte 
continent daartoe bijgedragen. De oudheid kende uitsluitend de noordkust 
van Afrika en een deel van de Nijlvallei. Sinds mensenheugenis verspert de 
Sahara als een reusachtige grendel de toegang tot Zwart-Afrika, een grendel 
van 9 miljoen km², ’s werelds grootste woestijn. Ondanks de slavenroutes die 
de Sahara duizenden jaren doorkruisten, vond het handelsverkeer er nooit 
gebaande wegen. De grootste stromen die het continent doorkruisen, de Nijl, 
de Congo, de Niger en de Zambezi, zijn maar gedeeltelijk bevaarbaar. Zo 
zaten de Portugezen al in de late 15de eeuw in de monding van de Congo-
stroom. Vier eeuwen later zaten ze er nog, wegens niet te overbruggen niveau-
verschillen en onoverkomelijke stroomversnellingen, zonder ooit het Congo-
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lese binnenland te betreden. Bedreigd door zoveel tropische ziekten waarte-
gen geen verweer bestond, waagde geen Europeaan zich in de Afrikaanse 
oerwouden. Terwijl de zeevarende mogendheden zo lang in de greep van een 
vlakke wereld zaten, omgeven door een kringvormige oceaan, dat ze veilig-
heidshalve dicht bij de kust bleven, om niet ‘over de rand’ van de wereld in de 
diepten van de hel te verdwijnen.

Alleen de Afrikaanse zwarte leek in deze wildernis te kunnen leven. Die 
constatering klopte niet helemaal, omdat ze geen rekening hield met de on -
voorstelbare dodencijfers – als gevolg van tropische ziekten – die de Afrikaan-
se bevolking herhaaldelijk decimeerden. Dat het continent waarop de mense-
lijke soort ontstaan is tot in de 19de eeuw zo dun bevolkt bleef, spreekt boek-
delen. Het bleek voor de menselijke soort de minst gunstige omgeving, een 
van de redenen waarom de eerste hominiden zich vanuit Afrika over de rest 
van de we  reld verspreid hebben. Nooit zijn ze massaal naar Afrika terugge-
keerd, zelfs niet in koloniale tijden toen tientallen miljoenen Europeanen 
naar Amerika of Australië emigreerden, maar nauwelijks naar Afrika.

Zo bleef Afrika tot in een recent verleden de wieg van de slavernij, 
’s werelds grootste reservoir aan goedkope arbeidskrachten in het agrarische 
tijdperk. Toch was de slavernij maar de eerste van vier apocalyptische ruiters 
die het zwarte werelddeel de voorbije eeuwen beduvelden. Toen de slavernij 
er in de 19de eeuw door de Europese mogendheden bedwongen werd, was 
het continent politiek en sociaal zo ontwricht dat het op korte tijd door de 
Europese mogendheden kon bezet en verkaveld worden. Die koloniale perio-
de, toen geheel Afrika in hoofdzaak door Frankrijk en Engeland verdeeld en 
bestuurd werd, was nog korter dan het tijdperk van de Atlantische slaven-
handel. Geen honderd jaar na de opdeling van Afrika onder de Europese 
mogendheden in 1885, vormden de jaren 1960-1964 de spiljaren van de eerste 
onafhankelijke Afrikaanse staten sinds mensenheugenis.

Maar dan verscheen de derde ruiter van de Afrikaanse Apocalyps, de 
Kou  de Oorlog tussen Oost en West die de jonge Afrikaanse staten willens 
nillens meesleurde in een nieuwe confrontatie die Afrika vanuit Europa en de 
Noord-Atlantische wereld werd opgelegd. Verbonden met het verzet van de 
nog blanke regimes in zuidelijk Afrika (de Portugese kolonies Angola en 
Mozambique, Rhodesië, Namibië en Zuid-Afrika) tegen het onafhankelijke 
Afrika, heeft die Koude Oorlog de onafhankelijkheid van dit deel van Afrika 
nog dertig jaar vertraagd. Nog veel erger is dat die Koude Oorlog elders in 
Afrika de onafhankelijkheidsgeloften heeft gekaapt, door zowel linkse als 
rechtse dictaturen te installeren die het halve continent een derde keer aan 
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stukken scheurden. Vooral Angola, Ethiopië en Mozambique betaalden een 
hoge prijs voor die Koude Oorlog in het warme Afrika, naast de prijs van het 
status quo in Zuid-Afrika en Namibië. Maar geen Afrikaanse staat ontsnapte 
helemaal aan de Koude Oorlogswaan die de vrije en onafhankelijke staten zo 
snel en zo vernietigend werd opgedrongen.

Ongetwijfeld mag de Koude Oorlog niet ingeroepen worden als enige 
reden voor het ontsporen van de Afrikaanse onafhankelijkheidsjaren. Ook 
in een gunstiger internationaal klimaat was het in de jaren 1960 een heksen-
toer geweest om ‘uit het niets’ vrije en onafhankelijke staten te vormen. Niets 
in hun voorgeschiedenis had de betrokken staten op die onafhankelijkheid 
voor  bereid. Op een bedje van slavernij en kolonialisme, rond 1960 nog zo 
tastbaar nabij, kon die onafhankelijkheid nauwelijks gedijen. Ook had geen 
koloniale mogendheid haar kolonies op die onafhankelijkheid voorbereid. In 
vele gevallen moesten die hun onafhankelijkheid integendeel met de wapens 
veroveren. Maar de Koude Oorlog maakte de slogan van de Franse agronoom 
en socioloog René Dumont in 1962 – l’Afrique noire est mal partie – nog veel 
erger. Die quasi permanente oorlog, nu hier opschietend, dan daar, heeft de 
politieke basis van Afrika’s onafhankelijkheid nog versmald. De landen die er 
het minst mee te maken hadden, betaalden voor die oorlog nog de hoogste 
prijs.

Ook in Afrika is die Koude Oorlogsdreiging pas in de jaren 1989-1991 ge -
weken, na de val van de Berlijnse Muur, de bevrijding van Oost-Europa, de 
hereniging van Duitsland en de geweldloze val en desintegratie van de toen-
malige Sovjet-Unie. Portugees-Afrika ging al in 1975 voor de bijl, al wachtte 
Angola en Mozambique nog een twintig- tot dertigjarige oorlog onder de na -
weeën van de Koude Oorlog. Rhodesië was al in 1980 Zimbabwe geworden. 
Het toenmalige Zuidwest-Afrika, bijna een eeuw lang door Zuid-Afrika bezet, 
werd in 1991 het onafhankelijke Namibië. 1991 was ook het jaar dat Frederik 
De Klerk en Nelson Mandela na een lange strijd het Zuid-Afrikaanse apart-
heidsregime opdoekten en er een democratisch meerderheidsregime instal-
leerden. Drie jaar later was Mandela Zuid-Afrika’s eerste zwarte president.

Wat tijdgenoten in het Afrikaanse jubeljaar 1991 niet beseften was de drei-
gende aanwezigheid van Afrika’s vierde ruiter van de Apocalyps, de nooit ver-
dwenen jacht op grondstoffen. Die jacht verscheurde het zwarte continent al 
in de late 19de eeuw, toen de Europese mogendheden voor hun snel groeien-
de industrialisering nergens genoeg grondstoffen konden vinden. Die grond-
stoffen vonden ze in onvoorstelbare hoeveelheden op het continent waar de 
slavenhandel eerst de menselijke grondstof afvoerde, omdat rijkere mogend-
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heden die grondstof het meest nodig hadden. In het nog agrarische tijdperk 
woog die menselijke factor zwaarder dan de delfstoffen onder de grond. De 
overgang naar het industriële tijdperk, in Engeland al in de tweede helft van 
de 18de eeuw ingezet, elders in Europa een halve eeuw later, besliste er anders 
over.

Slaven konden Europese en Arabische slavendrijvers oppikken aan de 
Afrikaanse kusten, hen ter hand gesteld door krijgsheren die ook hun eigen 
moeder verkochten als ze daar een goede prijs voor kregen. Derhalve bleven 
de Europese en Arabische slavendrijvers tot in de vroege 19de eeuw aan de 
kust en waagden weinigen van hen zich in het Afrikaanse binnenland, nog 
niet voorzien van spoor- en waterwegen die een versnelde communicatie toe-
lieten. Dat veranderde de jacht op delfstoffen. Om die grondstoffen te ontgin-
nen, moest ook het Afrikaanse binnenland bezet en onder controle gebracht 
worden. Vandaar de koloniale rush op Afrika die het laatste kwartaal van de 
19de eeuw beheerste. Die rush werd effectief bekroond met de koloniale ver-
deling van Afrika onder een beperkt aantal Europese mogendheden, bekrach-
tigd door koloniale grenzen die tachtig jaar later ook de Afrikaanse staats-
grenzen werden.

Op het hoogtepunt van Afrika’s koloniale verdeling, in de jaren 1920-1960, 
werd de jacht op grondstoffen nog opgevangen door de koloniale zorg voor 
een minimale infrastructuur, voor bekwame bestuurders en voor het welzijn 
van de inlandse bevolking, vooral op het vlak van gezondheid, onderwijs en 
tewerkstelling. Na de onafhankelijkheid van de betrokken staten bleek die 
zorg uit een minimale staatsorde, nagelaten door de koloniale overheid om de 
publieke orde te handhaven of die nog te versterken. Zolang die ordening 
standhield, beschikten de onafhankelijke staten over een effectief leger, wa  ren 
er fiscale inkomsten waarmee ambtenaren en leerkrachten betaald werden en 
was er een minimale rechtsorde. De Koude Oorlogsjaren hadden als Afri-
kaans voordeel dat beide partijen in dit wereldwijde conflict – Oost en West, 
de communistische en de vrije wereld – alvast hun marionetten op het Afri-
kaanse schaakbord ondersteunden en financierden. Dat deden ze alleen al 
om te voorkomen dat de tegenpartij het laken naar zich toetrok.

Dat die buitenlandse steun is weggevallen, heeft het voordeel dat buiten-
landse mogendheden zich minder met de Afrikaanse staten bemoeien. Maar 
die situatie heeft dan weer als nadeel dat vooral de zwakkere Afrikaanse staten 
er sindsdien alleen voorstaan en ze zich de staatsuitgaven niet meer kunnen 
permitteren. Sinds het einde van de Koude Oorlog staan tal van Afrikaanse 
staten qua staatsvorming weer bij af of blijken het ronduit ‘mislukte staten’ die 
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jagers op grondstoffen geen strobreed meer in de weg (kunnen) leggen. In 
vele opzichten staat Afrika waar het honderd jaar eerder stond en werd er de 
jacht op grondstoffen ‘zonder pottenkijkers of dwarsliggers’ heropend.

Deze vier Afrikaanse ruiters van de Apocalyps relativeren de afschaffing 
van de slavernij, door de westerse mogendheden ingezet in het tweede kwar-
taal van de 19de eeuw. Gangmakers van de abolitionisten – afschaffers van de 
slavernij – waren de Franse verlichters en Angelsaksische protestantse anders-
denkenden zoals de quakers, voluit het Genootschap der Vrienden, The So -
ciety of Friends. Verlichters ontdekten (in de 18de eeuw) het eerst de univer-
sele geldigheid van vrijheid en gelijkheid, een universaliteit die door de sla-
vernij twee keer werd verbroken. Het was de grofste inbreuk op ieders aange-
boren vrijheid en de meest manifeste weerlegging van hun wezenlijke gelijk-
heid als mensen, als burgers en als gelovigen. De quakers, opgedoken in de 
schaduw van de reformatie, waren vooral in Engeland en Amerika actief. Ze 
waren de eerste christenen die er een geloofspunt van maakten zich princi-
pieel te verzetten tegen militair geweld, de slavernij en de doodstraf, in hun 
ogen ook voor christenen drie collectieve hoofdzonden. En ze bundelden dat 
verzet ook in de eerste acties van burgerlijk verzet tegen onrechtvaardige wet-
ten die ieders recht op vrijheid en gelijkheid met de voeten traden.

Toch was de afschaffing van de slavernij, de grootste stap op weg naar een 
menswaardiger wereld van het voorbije millennium, niet alleen het werk van 
gedreven verlichters en bevlogen religieuze zielen. Allicht even belangrijk was 
de industriële revolutie, in de 18de eeuw ingezet in Engeland, snel overgesla-
gen naar Frankrijk en Amerika. Zoals de horigheid of de lijfeigenschap was de 
slavernij een onuitroeibaar product van het agrarische tijdperk, tienduizend 
jaar geleden ingezet en pas door de industriële revolutie onttroond. Om de 
vrucht bare gronden op winstgevende wijze te bewerken, had het agrarische 
tijdperk slaven of lijfeigenen nodig, deze laatste nog meer grondgebonden 
dan slaven die telkens weer verkocht konden worden. Omdat het industriële 
tijdperk zijn fabrieken om het even waar kon inplanten of die om het even 
wanneer kon verhuizen, had de industrie mobiele en flexibele arbeidskrach-
ten nodig en geen vervangbare slaven. Het industriële model vroeg gewoon 
andere arbeidskrachten dan de agrarische slaaf. Geen wonder dat het land dat 
de industriële revolutie op gang trok, Engeland, ook het land was dat het eerst 
de slavernij en de slavenhandel afschafte.

Fundamentele stappen voor de abolitionisten waren de afschaffing van de 
slavernij in het Britse rijk, afgekondigd in 1833, gevolgd door de Franse afschaf-
fing van de slavernij in 1848. Fundamenteel, omdat Engeland en Frankrijk 
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vrijwel als enige mogendheden meteen in staat waren dat verbod in hun deel 
van de wereld af te dwingen en dat ook op wereldschaal aan de orde te stellen. 
Die wetten waren het gevolg van een halve eeuw abolitionisten, in de late 
jaren 1780 tegelijk ingezet in Engeland en Frankrijk en al in 1794 door de Fran-
se Revolutie met wereldwijde allures afgekondigd (maar later weer herroe-
pen). De voorbije duizend jaar deelden westerse en Arabische mogendheden 
een vergelijkbare verantwoordelijkheid in de Afrikaanse slavenhandel. Tot de 
Atlantische slavenhandel in de jaren 1450-1850 de overhand kreeg, maar het 
was de Arabische slavenhandel die dit sinistere hoofdstuk in de late 19de 
eeuw voor Afrika afsloot.

Dat ook de Arabische wereld uiteindelijk de Afrikaanse slavenhandel 
stop  zette, was geen eigen keuze. Alle initiatieven tot afschaffing van de slaver-
nij en de slavenhandel kwamen in de late 18de en vroege 19de eeuw uit Euro-
pese hoek. Die afschaffing was zelfs het werk van de twee Europese staten – 
Engeland en Frankrijk – die nog het grootste aandeel hadden in de Atlanti-
sche slavenhandel. Van de Arabische of islamitische stemmen die opkwamen 
voor de afschaffing van de slavernij werd er geen gehoord. Nooit werd een 
jihad afgekondigd tegen de slavernij. Ook in de Arabische wereld waren het 
Engeland en Frankrijk, in de late 19de en vroege 20ste eeuw de machthebbers 
van dienst in Afrika en in de Arabische wereld, die er de afschaffing van de 
slavernij en de slavenhandel konden afdwingen.

Tegelijk liet precies de ongeziene machtspositie van Engeland en Frank-
rijk in die jaren de relativiteit zien van de afschaffing van de slavenhandel. Dat 
waren de mogendheden die in de late 19de eeuw – bij de aanvang van het kolo-
niale tijdperk – nog het grootste deel van Afrika konden inpikken. Frankrijk 
vestigde een koloniaal rijk van Algiers tot Brazzaville en van Dakar tot Dji-
bouti, Engeland van Caïro tot Kaapstad. Dat waren dan weer onderdelen van 
de grootste koloniale imperia – voor Engeland goed voor een kwart van de 
wereldbevolking – sinds de desintegratie van het Spaans-Amerikaanse wereld-
rijk in de vroege 19de eeuw. De rijkdommen die Parijs en Londen in die impe-
ria konden vergaren, deden de opbrengsten van de slavenhandel verbleken als 
was in de zon. En ook die rijkdommen werden geproduceerd door arbeids-
krachten, weliswaar geen slaven meer, die er vaak nog erger aan toe waren dan 
hun onfortuinlijke voorgangers. Ironisch genoeg voerden Engeland en Frank-
rijk hun koloniale oorlogen in Afrika – dat deed ook de Belgische koning Leo-
pold II in Congo – onder meer ook om de Arabische slavernij effectiever te 
kunnen bestrijden. In extreme gevallen maakten de abolitionistische legers het 
voor hun Afrikaanse gebiedsdelen nog veel erger dan onder de slavendrijvers.
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Qua mensenrechten was de afschaffing van de slavernij de eerste univer-
sele prestatie van de 20ste eeuw. Door tientallen internationale verdragen en 
conventies bekrachtigd, is er geen staat meer die de slavernij nog met open 
vizier handhaaft of verdedigt. Toch telt de wereld vandaag in absolute cijfers 
meer slaven dan er ooit uit Afrika gedeporteerd werden. Schattingen variëren 
van 21 tot 46 miljoen slaven wereldwijd, vandaag vaak slachtoffers van men-
senhandel genoemd – human trafficking, met name in de sekswereld – maar 
ook vele vormen van dwangarbeid, kinderarbeid, contractarbeid, huisarbeid 
of schuldslavernij. Maar de slavernij is verdrongen naar de criminele sfeer en 
blijft het liefst onder de radar van de officiële instanties. Daar is ze ook het 
moeilijkst te bestrijden.

Volgens de Amerikaanse ngo Free the Slaves (in 2015) gaat het vandaag om 
78 procent arbeidsgebonden slavernij en om 22 procent seksslaven. 55 pro-
cent van alle actuele slaven zijn vrouwen of meisjes, 45 procent mannen of 
jongens, 26 procent van alle slaven zijn kinderen (jonger dan 18). In absolute 
cijfers telt India nog de grootste groep slaven: 14 tot 18 miljoen, in procenten 
van de bevolking Mauritanië (4 procent). De Global Slavery Index van de 
Australische Walk Free Foundation telde in 2015 slaven in 167 landen maar – in 
absolute cijfers – het meest in India, China, Pakistan, Oezbekistan en Rus-
land.

Die actuele gegevens herinneren eraan dat slavernij nooit een exclusief 
Afrikaans fenomeen was. Wel blijft Afrika het meest en het langst door de 
slavernij en de slavenhandel getekende continent. De liberale Franse aristo-
craat De Tocqueville – vrijheid is mijn grootste passie – meende te weten waar-
om. Volgens deze ooggetuige van de Franse Revolutie en tijdgenoot van de 
eerste abolitionisten heeft het christendom de slavernij vernietigd maar heb-
ben christenen in de 16de eeuw die weer uitgevonden. ‘Dat deden ze niet als 
regel maar als uitzondering, door de slavernij te beperken tot één enkel ras. 
Voor de mensheid werd het een minder zware wonde, maar oneindig moei-
lijker te genezen.’




