
Het Nederlands slavernij verleden. 
Lang, lang geleden was er slavernij in de 16e, 17e en  18e   eeuw met de VOC en toen het net voorbij 

was werd er niet over gesproken, maar ja dat was toen, nu praten we er wel over. Dit is een verslag 

over de gastles van drs. Maria Reinders-Karg. Want nu vinden wij de slavernij verleden een belangrijk 

stuk geschiedenis vandaar dit verslag, veel plezier met lezen.      

 

 

Verslag. 

1.Nederlandse koloniën. 

Lang geleden was Nederland een rij en machtig land, want we hadden koloniën. Wij Nederland 

hadden onder andere Nederlands-Indië, Caribisch Nederland, Suriname en een klein beetje Brazilië 

dat we hebben overgenomen van Portugal. We zoomen nu even in op Suriname. 

 

2. Suriname. 

Lang geleden werd er niet over slavernij gesproken. Maar nu wel. 

Een belangrijke kolonie van Nederland was Suriname. Suriname was 

het land waar de meeste afrikanen naartoe werden verscheept. Het 

bos van Suriname lijkt van boven op broccoli.  

 

 

3. plantages 

De slaven die werden verscheept moesten werken plantages voor de blanken. En op de plantages 

verbouwden zij: suiker, katoen, cacao, koffie, tabak. En dat slaven halen, verschepen en de goederen 

terugbrengen werd driehoekshandel genoemd.  

 

4. voc en wic/gwc 

Wic: De WIC voluit de Geoctroyeerde West-

Indische Compagnie. Is het scheepvaartbedrijf van 

Nederland naar Afrika en Amerika. De WIC werkte 

mee aan de driehoekshandel. En de Nederlanders 

werden rijk, heel rijk. Want alles ging om geld. 

Voc: de VOC was een handelsbedrijf van 

Nederland in het oosten van de wereld. Maar 



aan die kant werd er ook gehandeld in slaven. In Sri-Lanka Zuid-Afrika en Indonesië hadden wij ook 

koloniën. En daardoor waren wij als Nederland in de 16e , 17e en 18e eeuw heel machtig. 

 

5. kinderen 

Ook in kinderen werd gehandeld. De kinderen werden op klaarlichte dag uit huis gehaald en werden 

tot slaaf gemaakt. Ze werden in gesmeerd met callebas olie en kregen een nieuwe naam. Vervolgens 

werden ze gebrandmerkt en vervoerd naar de markt voor de verkoop. 

 

6. christen slaven 

Ook christen slaven bestaan. Christenslaven zijn Nederlanders die gevangen zijn door de 

Marokkanen, Tunesiërs en door de Algerijnen. Door die mensen werden ze de Barbarijse zeerovers 

genoemd. Maar ja dat pikten de Nederlanders niet ze richtten een slavenkas op en voor de slavenkas 

werd gecollecteerd en met opgehaalde geld werden de Barbarijse zeerovers vrijgekocht. 

 

7. Moderne slavernij. 

Oom nu vandaag de dag is er slavernij. Denk aan de kledingfabrieken in Bangladesh, vishandel in 

Thailand en steengroeves in India. Maar ook in Nederland. 

         Nawoord. 

Deze informatie heb ik geleerd bij een hele leuke gastles van drs. Maria Reinders-karg En mr. Bert 

Reinders.  Zij had hele leuke accessoires meegenomen om de laten zien, voelen en ruiken. En zij deed 

heel veel voor.  Het was heel leuk om naar te kijken en het was heel leerzaam.   

 

 

 

Met heel veel dank aan: drs. Maria Reinders-Karg en mr. Bert Reinders. 

Kijk vooral op: www.stilverleden.nl.                                                                                                                                                                                                                               

 

 


