
Drs.  Armand Zunder over: 

Voornaamste verschillen tussen de periode van de trans- Atlantische slavernij en de 

periode van contractarbeid 

De periode van trans- Atlantische 
slavernij 

De periode van contractarbeid 

De Afrikanen zijn tegen hun wil in 
Afrika gevangen genomen en 
verhandeld en tot slaaf gemaakt 

De contractarbeiders zijn weliswaar geronseld 
maar zijn vrijwillig naar Suriname of elders 
vertrokken. Zij zijn niet als gevangenen naar 
Suriname vervoerd. 

De Afrikanen werden gekocht en 
verkocht. Gezinnen werden 
hierdoor bewust gebroken  

Contractarbeiders werden niet gekocht en 
verkocht. Gezinnen werden hierdoor niet 
verbroken 

De Afrikanen zijn als goederen, 
benedendeks naar de ‘Nieuwe 
Wereld’ vervoerd 

De contractarbeiders zijn niet als goederen maar 
als mensen naar de kolonie verscheept. Zij zijn 
niet benedendeks vervoerd 

De Afrikanen hadden geen 
contract. De slavernij heeft 
eeuwen geduurd 

De contractarbeiders hadden een overeenkomst 
van 5 jaar met een optie op verlenging en 
emigratie 

De Afrikanen hadden geen 
mogelijkheid om in de periode 
van de slavernij terug te keren 
naar hun moederlanden 

De contractarbeiders konden nadat hun contract 
was beëindigd terugkeren naar hun 
moederlanden 

De Afrikanen werden bewust 
door de Europeanen 
gedehumaniseerd en als 
inventaris aangemerkt. Aan hun 
werden talrijke 
vrijheidsbeperkende maatregelen 
opgelegd, terwijl de meest 
afschuwelijke martelpraktijken op 
hun konden worden toegepast 

De behandeling van de contractarbeiders was 
wreed, maar niet zo wreed en systematisch als de 
behandeling van de Afrikanen 

De Afrikanen zijn honderden 
Jaren door de Europeanen van 
hun vrijheid beroofd 

De contractarbeiders zijn nooit van hun vrijheid 
beroofd 



Gedurende eeuwen zijn de 
Afrikanen niet betaald voor hun 
arbeid 

Contractarbeiders kregen een schamel loon voor 
hun arbeid 

De Afrikanen mochten hun eigen 
geloof, cultuur en tradities niet 
uitoefenen van de Europeanen. 
Ook hun originele namen 
moesten bij de Emancipatie 
vervangen worden door Europese 
namen  

De contractarbeiders mochten hun namen, hun 
religie en cultuur behouden 

Bij de Emancipatie hebben de 
Afrikanen geen grond, geen 
werktuigen, geen startkapitaal en 
geen opleidingen om te kunnen 
starten ontvangen 

Na hun contract ontvingen de contractarbeiders 
die geen gebruik wensten te maken van de 
mogelijkheid om terug te keren een stuk grond en 
een startkapitaaltje van 1001 florijn 

De Europese bezetters hebben 
doelbewust de Afrikanen en hun 
nazaten op alle mogelijke 
gebieden verdeeld 

De contractarbeiders zijn in veel mindere mate 
door de Europese bezetters verdeeld. De kans om 
verdeeldheid te brengen was overigens geringer 
omdat de contractarbeiders en hun nazaten hun 
geloof en cultuur mochten behouden  

 

                                                           
1 De koopkracht van dit bedrag was in het jaar 2021, 1.507 Euro. 


