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Een tekening uit 1859 van slavin 

Affie (ongeveer 9 jaar oud) door 

Adriaan Martini van Geffen,  

griffier te Paramaribo in de  

19e eeuw.  Collectie Rijksmuseum  

of the huts of history’s shame
I rise

Up from a past that’s rooted in pain
I rise

I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear
I rise

Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise

Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.

I rise
I rise
I rise.

uit: And Still I Rise van Maya Angelou
zie: https://www.youtube.com/watch?v=qviM_GnJbOM
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Met respect voor allen die geketend en gekluisterd gedwongen 
dienstbaar moesten zijn. Ver weg van huis en familie. Dat hun 
geschiedenis door ons gehoord wordt om lessen te trekken uit dat 
verleden. Dat Stichting Stil Verleden ( SSV) daar een schakel in kan zijn. 

Sinds vorig jaar (2018) is een belangrijke bron over het Surinaams- 
Nederlandse slavernijverleden voor iedereen beschikbaar via 
de websites van het Nationaal Archief en het Nationaal Archief 
Suriname. Iedereen die op zoek is naar meer informatie over zijn 
Surinaamse voorouders, lessen over slavernij voorbereidt, of 
onderzoek doet naar het Surinaamse slavernijverleden, kan voortaan 
een belangrijke online bron raadplegen. Via de gedigitaliseerde 
slavenregisters en de toegevoegde namenindex is het mogelijk 
mensen die in slavernij leefden over een periode van bijna 35 jaar te 
volgen. Zo weten we ook meer over het meisje op de kaft van  
dit lesboekje.

In de Surinaamse slavenregisters zijn ongeveer tachtigduizend 
mensen geregistreerd die tussen 1830 en de afschaffing van de 
slavernij in 1863, in Suriname in slavernij leefden. Slaveneigenaren 
moesten de mensen die in hun bezit waren laten registreren, onder 
vermelding van voornaam, geboortedatum en de naam van de 
moeder. En informatie over geboorte, overlijden, vrijlating, verkoop 
en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde 
van mensen in slavernij. 

Met dank aan Coen van Galen, Maurits Hassankhan en al 
die vrijwilligers die ervoor zorgden dat tussen 1830 en 1863 
handgeschreven slavenregisters gedigitaliseerd werden. Fijn dat 
Stichting Stil Verleden (SSV) deze registers kon gebruiken voor  
het ontwikkelen van het lesprogramma ‘geregistreerd’. 

Middels deze lessen krijgen leerlingen en leerkrachten een handvat 
om de realiteit van de slavernij in ons koloniale verleden 
te verankeren in de geschiedenislessen. 

drs Maria Reinders -Karg,  
antropoloog, docent en directeur Stichting Stil verleden

Verantwoording woordgebruik.
In dit boekje gebruiken we het woord slaaf. Stichting Stil 

Verleden(SSV) sluit zich aan bij de wetenschappers die 

stellen dat de term ‘tot slaaf gemaakte’ de historische  

context verhult en dat je met de term nog altijd niet af 

bent van het element “slaaf”.

MAAK
de surinaamse
slavenregisters 

OPENBAAR



Wat is slavernij1 2

4

Slavernij is van alle tijden en culturen. Van de Klassieke Oudheid tot de huidige mensenhandelaren en de 
kindslaven in de steengroeven in India. Het Nederlandse slavernijverleden staat het dichtst bij ons, doordat 
zovelen uit de voormalige koloniën in Nederland zijn komen wonen. Wie deze geschiedenis kent, heeft 
een goed beeld van de essentie van slavernij. Daarmee kunnen we daar ook in mondiaal perspectief naar 
kijken. En leren om ook nu de moderne slavernij te ‘spotten’, te erkennen èn te bestrijden.
Deze ‘slavenboekhouding’, die in het Atlantisch gebied tussen 1830 en 1863 is bijgehouden, geeft ons de 
mogelijkheid om mensen die slaaf waren zo’n twee tot drie generaties te volgen.

Slavernij betekent dat je eigendom bent van iemand anders. Je bent niet 
vrij. Als slaaf mag je geen eigen keuzes maken, niet gaan en staan waar je 
wilt. Andere mensen bepalen voor jou wat je mag en moet.

Het ontmenselijken gebeurde als volgt: in het Nederland van rond 
1600 probeerde men een beeld te scheppen van de “primitieve zwarte” 
Afrikaan die beter af zou zijn onder de hoede van de “beschaafde witte” 
Europeaan. Ook werd het Bijbelse verhaal over de zonen van Cham gebruikt 
om de ontmenselijking van Afrikanen te rechtvaardigen. Racistische 
wetenschappers werkten in de 19e eeuw de tegenstelling primitief- 
beschaafd uit in een “rangorde van rassen”. 

Aan de “rassen” werden bijbehorende kenmerken toegeschreven, met aan het 
ene eind de ondergeschikte Afrikaan en aan het andere de betere Europeaan. 
Hoe meer de Afrikaan ontmenselijkt werd-dat wil zeggen als het tegen-
overgestelde van de Europeaan werd gezien - des te aanvaardbaarder was  
het dat de Europeaan naar eigen goeddunken over hem kon beschikken. 

De essentie van slavernij is onvrijheid, elk zelfbeschikkingsrecht wordt je 
ontnomen. En vaak wordt ook je lichamelijke integriteit - het recht om zelf te 
beslissen wat er met je lichaam gebeurt - geschonden.

Dat staat in de grondwet als “Onaantastbaarheid lichaam” met daarachter: 
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, 
recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”. 

Je bent slaaf als 
• je onder dwang moet werken 
• je door geweld of bedrog moet werken 
• je geen loon ontvangt 
• je bezit bent van iemand 

Slavernij is zo oud als de mensheid. In veel culturen was het gewoon 
om krijgsgevangenen, mannen die hun schulden niet konden betalen 
of vrouwen die overspel hadden gepleegd, te onderwerpen in slavernij.  
Ook in onze tijd is er nog slavernij. 



Wat is slavernij

Korte geschiedenis 
  van de slavernij
Slavernij is en was een wereldwijd fenomeen. Ook in Afrika, lang 
voordat de Europeanen ermee begonnen was dit de normaalste zaak 
van de wereld. Er werd veel oorlog gevoerd tussen verschillende 
etnische groepen. Het stamhoofd nam zijn vijanden gevangen en deze 
werden slaaf. In de 17e en 19e eeuw werden deze slaven verkocht aan 
Europese kooplieden. Lange tijd was er alleen slavernij in Afrika zelf, 
maar dat veranderde

in de zestiende eeuw, toen West-Europeanen zich met Afrika gingen 
bemoeien. Eerst waren het de Portugezen, vervolgens de Spanjaarden 
en daarna ook de Engelsen, Nederlanders en Fransen die de 
slavenmarkten afstruinden. Ze hoefden zelf geen mensen te ‘vangen’, ze 
kochten ze van Afrikaanse en Arabische slavenhandelaren in de havens 
van West-Afrika. 

Maar niet alleen in Afrika was men bekend met slavernij. Die kwam ook 
al voor in de Klassieke Oudheid. Zo was het bij de Grieken en Romeinen 
heel gewoon om slaven als huisbediende te houden. Door de eeuwen 
hebben allerlei volkeren en culturen slaven gehouden. Moderne 
slavernij is er in allerlei vormen zoals uitbuiting, schuldslavernij, 
kindslavernij, mensenhandel en nog veel meer. Naar schatting worden 
wereldwijd zeker nog zo’n 45,8 miljoen mensen in slavernij gehouden. 
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Het Nederlands 
     slavernij verleden3

Introductie
De overzeese handel werd vanaf de late middeleeuwen 
de belangrijkste bron van inkomsten voor Amsterdam, 
Middelburg en Harlingen. Op de vele scheepswerven 
bouwden talloze Nederlandse en Europese ambachtslieden 
aan schepen voor de West-Indische Compagnie (WIC) 
en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Deze 
schepen waren bestemd voor handel en oorlogsvoering. 
Schepen speelden een hoofdrol in de slavenhandel, 
waarmee de Republiek der Nederlanden vanaf het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) via de Portugezen 
kennismaakte.

Hierdoor groeide de stad Amsterdam met haar rijk gevulde 
pakhuizen met exotische waar uit tot het economisch 
centrum van Europa. De welvaart uit de Gouden Eeuw 
staat nu ter discussie, omdat deze tijd er tevens een was 
van economische en sociale ongelijkheid. 

VOC en WIC
Naast producten uit Europa verhandelde Nederland exotische 
producten uit Azië. Specerijen en zout brachten in de zeventiende 
eeuw veel geld op. Nederlanders vonden het zout, dat ze nodig hadden 
voor hun visindustrie, in Zuid-Amerika en de Caraïben. 

De handel met Indië was in handen van Portugal. De route was 
aanvankelijk geheim en werd bewaakt. Wie probeerde deze te vinden, 
kon door de Portugezen gevangen worden genomen. 

In 1602 werd er, speciaal voor de reizen naar Azië, een 
handelsvereniging opgericht. Alle kooplieden die specerijen of zijde 
uit Azië wilden halen moesten samenwerken en lid zijn van de VOC 
waarvan Johan van Oldenbarnevelt de initiatiefnemer was. De VOC 
kreeg de bevoegdheid om verdragen te ondertekenen in naam van de 
Republiek, om oorlog te voeren en om veroverde gebieden te beheren. 

De VOC ontwikkelde zich tot een machtige organisatie. In 1619 
veroverde Jan Pieterszoon Coen de handelshaven Jakarta en stichtte 
er Batavia. Delen van Java werden bezet en in de Molukken werden 
Ambon en Ternate. De bevolking werd gedwongen specerijen 
te verbouwen. Ook elders in Azië won de VOC terrein door 
overtuigingskracht of met geweld. In Zuid-Afrika, India,  
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Ceylon (Sri Lanka) en Makassar in het huidige Indonesië 
werden forten gebouwd. VOC-schepen bezochten China 
en toen in 1641 de shogun, hoofd van het Japanse leger, 
de grenzen van zijn land voor buitenlanders sloot, kreeg 
alleen de VOC toestemming om verder te handelen vanaf het 
eiland Deshima bij Nagasaki. Ook in de handelsposten van 
de VOC was slavernij een normaal verschijnsel. De slaven in 
Azië werden binnen Azie ‘geworven’. Ze dienden als arbeider 
in werkplaatsen of waren huisbediende. Door het succes van 
de VOC besloot men nog een compagnie op te richten; in 1621 
werd de WIC opgericht om de Nederlandse belangen in de 
Atlantische regio te versterken. De WIC had het alleenrecht op 
alle handel en scheepvaart naar en van West-Afrika en Noord- 
en Zuid-Amerika. 

Net als de VOC liet ook de WIC zien dat handel en oorlog samengingen. 
Met officiële kapersbrieven van de Staten-Generaal kaapte de WIC 
Spaanse en Portugese schepen beladen met goud, zilver, koffie en 
suiker dat voor Europa bestemd was. Via de verovering van de Spaanse 
zilvervloot door Piet Hein in 1628, verwierf de WIC bedrijfskapitaal 
om haar kolonisatie-activiteiten uit te breiden. Tussen 1624 en 1654 
werden delen van Brazilië bezet en na 1665 koloniseerde de Republiek 
verschillende gebieden op de zogenaamde Wilde Kust: Suriname, 
Berbice, Essequibo, Demarary. De Republiek der Nederlanden nam 
ook de Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Sint 
Eustatius en Saba in bezit. 

In 1624 bouwde de WIC op het eiland Manhattan in Noord-Amerika 
het fort Nieuw Amsterdam; een factorij voor de handel in beverbont en 
tabak met de inheemse bevolking. De WIC probeerde er een kolonie, 
Nieuw-Nederland, van te maken. Maar weinig mensen uit de Republiek 
voelden ervoor om daar te gaan wonen en werken. Uiteindelijk ruilde 
de WIC in 1667 Nieuw-Nederland met de Engelsen tegen Suriname. 
Nieuw- Amsterdam werd New York en Suriname was voortaan een 
kolonie van de Republiek. Zes jaar na de bouw van Nieuw-Amsterdam 
veroverde de WIC in 1830 een deel van Brazilië op Portugal, inclusief de 
slavenplantages. 

Omdat er steeds nieuwe slaven nodig waren, veroverden de Portugezen 
het slavenfort El Mina aan de westkust van Afrika. De WIC kreeg het 
alleenrecht of monopolie op de handel in West-Afrika en Amerika.  
De Nederlanders namen het fort El Mina over van de Portugezen. 

Het Nederlands 
     slavernij verleden
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In West-Afrika stichtte de WIC handelsposten. Daar kocht men slaven van 
Afrikaanse slavenhandelaren. De slaven werden in ‘de America’s verkocht 
aan eigenaren van plantages in het Caribisch gebied. Enkele eilanden van 
de Antillen, waaronder Curaçao en Eustatius, werden doorvoerstations aan 
de overkant van de Atlantische Oceaan. 

Vanuit het Caribische gebied en ‘de America’s voeren de schepen met 
ruimen vol rietsuiker, tabak, katoen, cacao, koffie en huiden terug naar de 
Republiek. Om vervolgens weer naar Afrika te varen met textiel, geweren, 
buskruit, gereedschap en sieraden. Deze handel tussen West-Afrika, 
Amerika en de Nederlanden wordt de driehoekshandel genoemd. De 
WIC was uiteindelijk minder succesvol dan de VOC. Ze had meer last van 
concurrentie van Spanje, Portugal en Engeland en de verdediging van 
handelsposten en kolonies kostte heel veel geld. 

Binnen 75 jaar werd via de VOC en WIC een groot koloniaal imperium 
opgebouwd met slavenhandel en slavernij in alle koloniën. Dit bracht 
enorme rijkdom voor de Europese handelaren. Slavernij, slavenhandel en 
kolonialisme was tussen 1600 en 1910 een wereldwijd verschijnsel. 

Omdat veel nazaten uit Suriname en Caribisch Nederland nu in Nederland 
wonen is de slavenhandel van de WIC het best bekend. Er zijn door de 
 WIC ruim 800.000 slaven verhandeld, maar de VOC verhandelde er  
ruim een miljoen. 

Leven in slavernij
De meeste slaven werkten in Suriname op plantages. De veldslaven op
de suikerplantages maakten lange dagen. Een werkdag op een koffie- of 
katoenplantage was normaal zo’n acht uur, maar tijdens het oogstseizoen 
kon dit flink oplopen. Ook waren er huisslaven, die als bediendes werkten. 
Dit was zowel in Suriname als ook in Nederlands-Indië (het huidige 
Indonesië) de realiteit. In Nederlands-Indië had je ook slavernij op de 
werven bijvoorbeeld. De slaven in dit gebied werden verhandeld via de 
vele handelsroutes die door ‘de Oost’ liepen. 
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Vluchten
Protest tegen de levensomstandigheden was door zware lijfstraffen 
ondoenlijk en vluchten moeilijk. Daarom communiceerden de slaven 
wel met de ‘geheime talen’ van ritmes, liederen, dans en de dracht van 
de hoofddoeken, angisa’s. Ze verstopten bijvoorbeeld boodschappen 
in christelijke liederen. Zo konden ze in het geheim een vlucht 
voorbereiden. De geheime talen werden ook wel gebruikt om planters 
belachelijk te maken.

Mensen die er in slaagden te vluchten en in vrijheid een nieuw bestaan 
op te bouwen in het onherbergzame binnenland van Suriname 
werden marrons (letterlijk: ‘weggelopen vee’) genoemd. Omdat ze uit 
verschillende Afrikaanse gebieden afkomstig waren, ontwikkelden zij in 
de loop der tijd een gezamenlijke taal en cultuur, waarin hun Afrikaanse 
roots weerspiegeld bleven. Tot op de dag van vandaag vormen zij een 
bijzondere groep, met nog steeds een heel eigen cultuur binnen de 
nazaten van slaven in Nederland.

Manumissie 
Tijdens de slavernij was het voor slaven mogelijk zich via juridische weg 
vrij te kopen. Er was toestemming nodig van de eigenaar en van de 
overheid. Aan beiden moest geld worden betaald. Zo kon een slaaf op 
legale wijze vrijheid verkrijgen. 
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Niet alleen de slaven wilden vrijheid.  
Ook vanuit de overheersers gingen stemmen 
op om het onmenselijk systeem af te schaffen. 
Dit leidde ertoe dat de slavernij in 1863 door 
Nederland formeel werd afgeschaft, al  
moesten slaven nog 10 jaar doorwerken onder 
staatstoezicht. Elk jaar wordt het verbreken 
van de ketenen (Keti Koti) groots gevierd op  
1 juli in het Amsterdamse Oosterpark. 

KetiKoti 4
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KetiKoti
De registers4
In 2017 ging de crowdfundingcampagne ‘maak de Surinaamse 
slavenregisters openbaar’ onder veel media-aandacht van start. 
Vrijwilligers meldden zich massaal om mee te helpen digitaliseren. 
Inmiddels staan de registers in Suriname en in Nederland online.  
Aan een vervolg wordt gewerkt. 

Herkomst
In 1826 werd het slavenregister ingesteld door de Nederlandse 
koloniale overheid. Waarschijnlijk gebeurde dat onder Engelse druk. 
De internationale slavenhandel was verboden vanaf 1808. Toch ging 
de smokkel van mensen naar Suriname gewoon door. Slavenhouders 
waren al vóór 1826 verplicht om jaarlijks opgave te doen van het aantal 
slaven dat ze in hun bezit hadden. 

Om de registers up to date te houden, moesten wijzigingen (geboorte, 
overlijden, koop en verkoop) zo snel mogelijk worden doorgeven. De 
slavenhouders in de stad moesten dit binnen 3 dagen doen, buiten de 
stad moest dat binnen 2 weken. 

Er zijn in totaal vier reeksen slavenregisters geschreven:1830-1838, 
1838-1848, 1848-1851 en 1851-1863. Een persoon die vóór 1830 
geboren is, en die in 1863 vrij komt kan dus door vier reeksen heen 
worden gevolgd. 

Het register had de vorm van een boekhouding. Per eigenaar werd 
geregistreerd wie er ‘in’ kwam via geboorte, aankoop of vererving en 
wie er ‘uit’ ging door overlijden, vrijlating of verkoop. Elk slavenregister 
vermeldt de slaven onder de plantage of onder de particuliere 
eigenaar. Bij plantages is de naam van de plantage en het bestuur 
vermeld. Bij de particuliere eigenaren wordt de naam vermeld en soms 
ook het adres. 

In de laatste serie slavenregisters (vanaf 1851) werden voor de 
registratie van de slaven de volgende kolommen gebruikt:
1 De voornaam (slaven hadden geen achternaam).
2 Het geslacht.
3 Het geboortejaar; als dat niet precies bekend was, werd het geschat.
 Vanaf 1848 wordt bij iedereen, voor zover bekend, ook de moeder 

vermeld. Zo krijg je een completer beeld van een familie.
4 De datum van de aangifte van wijzigingen. 
5 Ook was er ruimte voor extra informatie. Bijvoorbeeld welke 

achternaam een slaaf kreeg na vrijlating. Of dat iemand naar de 
kolonie Batavia was gestuurd, omdat hij lepra had; een besmettelijke 
ziekte waardoor je verlamd kunt raken.
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Slaven hadden geen achternaam en ze mochten ook niet trouwen. De 
enige relatie die geregistreerd werd, was die met de slavenhouder en 
vanaf 1848 die met de moeder. 

De mensen die vóór 1863 vrijkwamen, werden in het manumissieboek 
geregistreerd, onder vermelding van de nieuwe achter- en soms nieuwe 
voornaam en het beroep. 

De registers zijn de belangrijkste bron van informatie over slaven in het 
19e-eeuwse Suriname. 

In het Nationaal Archief Suriname staan 43 boeken met bijna 
vijftienduizend zeer grote bladen. Ze worden folio’s genoemd. Op zo’n 
blad of folio konden maximaal 55 slaven geregistreerd worden. 

Zoeken in de registers
Hoe vind je een slaaf in de registers? http://www.gahetna.nl/vraagbaak/ 
onderzoeksgids/voorouders-slavernij-suriname. Zo kun je zelf ook thuis 
zoeken. Om iemand te kunnen vinden, heb je wel de naam van de 
plantage-eigenaar of de plantage nodig en de voornaam van de slaaf. 
Maar nu eerst wat meer over Affie. 

Affie  
De tekening
Op de achterkant van een tekening van Adriaan van Geffen staat ‘Affie’; de 
naam van een slavin. De tekening is gemaakt in december 1859. Affie is op 
dat moment 9 jaar oud. Vier jaar later, bij de afschaffing van de slavernij, zal 
ze Affie Anna Terzol gaan heten. 

Bij de tekening kun je dingen opmerken, fantaseren en vragen stellen; hoe 
was haar leven als slavin? Waarom ziet ze er zo mooi uit? Ze heeft zelfs een 
bij haar kleding passende ketting om. Dat ze op blote voeten liep was heel 
gewoon in die tijd. Slaven mochten nooit schoenen dragen, dat was alleen 
voor vrije mensen. 

Adriaan Martini van Geffen was werkzaam als griffier, een secretaris in
het gerechtshof in Paramaribo. Hij werd in 1820 in Brabant geboren en 
studeerde rechten in Utrecht. Daarnaast was hij amateurtekenaar. Hij was 
voornamelijk geïnteresseerd in het Surinaamse landschap, zoals uit zijn 
vele tekeningen blijkt. Toch tekende hij ook een meisje dat in slavernij 
gehouden werd. Waarom van Geffen haar tekende is onbekend. Misschien 
woonde ze in zijn buurt? Misschien was hij op visite bij haar eigenaar? 
Niemand die dat weet. 

Heeft tekenaar van Geffen haar gevraagd te poseren of is de tekening
na een snelle schets uitgewerkt? Dat kan je nooit weten. Het neemt niet 
weg hoe bijzonder het is dat er zo’n mooie illustratie is uit die tijd! Door de 
slavenregisters weten we nu wel veel van haar afkomst en levensloop. 
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Affie in de slavenregisters 
Affie werd in slavernij geboren in 1849. Ook haar moeder Sophietje 
Alexandra Terzol (1814-1887) en haar oma Affiba zijn in de 
slavenregisters terug te vinden als slaven van Bessie van Castilho. 

Een enkele keer gebeurde het dat iemand in het slavenregister staat 
namens iemand anders. Bijvoorbeeld een man namens zijn echtgenote 
of iemand voor een persoon die buiten Suriname woonde, maar in die 
gevallen staat het er altijd bij vermeld. Maar dat stond er nu niet bij. 
Ze waren alle drie in eigendom van Bessie en werden later verkocht 
aan Samuel Sanches. Als ze geërfd waren, of als ze geschonken waren, 
wordt dat er gewoonlijk bij vermeld. Maar ook dat stond er nu niet bij. 

Affies nieuwe eigenaar Samuel werd op 15 september 1812 geboren 
te Paramaribo, uit het huwelijk van Benjamin Moses Sanches en Bessie 
van Castilho. 

Samuel trouwde zelf op 11 oktober 1854 met Henrietta Susanna 
Wilhelmina Maatstaf - in slavernij geboren en door Samuel vrijgekocht 
in 1833 - waarmee hij al voor het huwelijk twee kinderen kreeg. Hun 
zoon Johan Charles Sanches werd op 2 januari 1836 geboren als Johan 
Charles Maatstaf. Door het huwelijk werd hun zoon gewettigd, erkend 
en kreeg hij de achternaam Sanches. Hij overleed al op 29-jarige 
leeftijd, op 9 september 1865. 

Samuel en zijn vrouw kochten tussen 1841 en 1862 maar liefst 19 
mensen vrij. Affie hoorde niet bij deze 19, zij werd pas vrijgemaakt bij 
de afschaffing van de slavernij in 1863. Op dat moment had Samuel 
nog 30 slaven. Bij veel van hen stond als beroep timmerman vermeld. 
Bij Affie werd geen beroep vermeld. 

Affie trouwde later met Jan Louis Beeck (1851-1897) en hun dochter 
Sophie Magdalena Beeck trouwde met Willem Charles Arduin. 

Vrijkopen
Om een slaaf vrij te kopen moest er heel veel geld betaald worden 
aan de slaveneigenaar; wel 800 tot 1000 gulden, waarvan een groot 
deel naar de overheid ging. Vanaf 1851 werd het vrijkopen goedkoper, 
doordat de betaling van 500 gulden aan de overheid kwam te 
vervallen. Er waren vanaf dat moment veel eigenaren, en ook slaven 
overigens, die daar gebruik van maakten. 

Waarom zouden slaveneigenaren gebruik maken van de 
vrijverklaring? Sommige eigenaren wilden hun familieleden 
vrijkopen; de kinderen die ze samen met een slavin hadden gekregen. 
Anderen waren onzeker over de vergoeding die ze zouden krijgen als 
de slavernij echt zou worden afgeschaft en ze stonden daarom positief 
tegenover mensen die zichzelf vrijkochten. Een financieel motief dus. 



  Kies een van de opdrachten:
A. Kijk goed naar de print van het register en (1) beschrijf wat je ziet. (2) 

Hoe kun je zien dat mensen in slavernij anders werden behandeld 
dan vrije mensen? (3) Waarom hadden mensen in slavernij soms 
namen die vreemd op ons overkomen? (4) Hoe zaten de families van 
mensen in slavernij volgens de registers in elkaar? 

B. We hebben gesproken over het leven in slavernij in onze voormalige 
kolonie Suriname. Daar leefde Affie, een meisje van, bij vrijlating, 13 
jaar. Kun je met de kennis die je hebt opgedaan een verhaal over haar 
leven schrijven? Gebruik het gevoel dat je bij de tekening krijgt en 
alle dingen die je geleerd hebt. Je mag verzinnen hoe ze leefde in het 
huishouden van Sanches in Paramaribo, wat voor werk ze deed, hoe 
het haar vergaan is na de vrijmaking. 

C. Maak Affies stamboom. Gebruik de kennis vanuit de les en je fantasie. 

D. Misschien ben je geïnspireerd geraakt door Affie? Probeer je eigen 
 stamboom te maken. Begin bij de ouders van je opa en oma van je 

vader of je moeder. 

E. Hoe en waarom worden alle Nederlanders geregistreerd? Welke 
persoonsgegevens worden van ons vastgelegd? 

F. Vertaal refrein van het gedicht op de cover en beschrijf wat het je 
zegt. 

G. Of ... kijk op de youtubelink hoe de schrijfster het hele gedicht 
voordraagt. Dan zie je meteen waar de oorsprong van de rap vandaan 
komt. Laat je door haar inspireren tot een eigen rap over de les of tot 
een reactie hierop. 

H. Ken je rappers die schrijven over slavernij en rassenongelijkheid? 
Vertel wat ze rappen en wat jij er van vindt of zoek een specifiek 
couplet of refrein en leg uit wat ze rappen en wat je ervan vindt. 

I. Schrijf een samenvatting van de lessen. Wat heb je geleerd, was is het 
belangrijkste? Hoe verandert dit je kijk, leg uit. 

J. Probeer nog eens zelf een persoon uit het slavenregister op te 
zoeken. 
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K. Maak een vlog.
 Als vlogger leg je vast wat jij belangrijk vindt in deze les. Je filmt 

alleen jezelf, maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat er toch 
andere mensen in beeld komen, bijvoorbeeld andere klasgenoten, 
vraag dan toestemming. 

Stappenplan
1 Bedenk over welk onderwerp je wilt vloggen. 
2 Verzin een aansprekende titel voor je vlog. 
3 Bereid je vlog goed voor. Schrijf een kort script. Bedenk voordat je 

gaat filmen: wat wil je laten zien en vertellen? Wat is het doel en de 
 boodschap van jouw vlog? 
4 Bereid je verhaal goed voor. Lange stiltes, onnodige herhaling en 
 weinig afwisseling zijn saai. Hou het interessant. 
5 Oefen een (paar) keer van tevoren – Hoe beter het verhaal in je  

hoofd zit, hoe beter je het je publiek kunt vertellen en uitleggen. 
Maak eventueel een paar oefenopnames. 

6 Gewoon doen! Na het opnemen van de vlog kun je nog editen; 
 de stukjes die minder goed gingen, eruit knippen. 
7 Zorg dat je vlog niet té lang is, maximaal 3 minuten. 

Veel Succes
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S T I C H T I N G  S T I L  V E R L E D E N

of the huts of history’s shame
I rise

Up from a past that’s rooted in pain
I rise

I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear
I rise

Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise

Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.

I rise
I rise
I rise.

uit: And Still I Rise van Maya Angelou
zie: https://www.youtube.com/watch?v=qviM_GnJbOM


