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Clarke (1994)1, is een belangrijke Afrikaanse wetenschapper, historicus en filosoof en icoon op het 

gebied van (Pan)Afrikaanse studies. Hij stelt dat: ‘De grootse vernietiging van de Afrikaanse cultuur, 

de grootste uitbuiting van de Afrikaan was het plantagesysteem waarbij de Afrikaanse mens werd 

getransformeerd tot iets dat de Europeanen met “neger” aanduidden. Van alle slavernijsystemen is 

het systeem van de Europeanen het wreedst en meest meedogenloos geweest. Dit vanuit de 

rechtvaardiging van de Katholieke Kerk en het christendom2 in het bijzonder.’  

 

Voor verdere uitleg van de n-opvattingen is gebruikgemaakt van enkele inzichten van Al Peterson 

(2002). In zijn artikel3 legt hij verband tussen racisme, institutioneel racisme, de n-theorieën en 

waandenkbeelden. Zelf heb ik een waandenkbeeld omschreven als een overtuiging die voortvloeit uit 

een superioriteitswaan op basis van een visie die niet gestoeld is op objectiveerbare criteria, harde 

feiten en cijfers over het desbetreffende verschijnsel. Volgens Peterson kwam de grote omslag in de 

n-opvattingen pas bij de invoering van het in de Amerika’s middels trial and error ontwikkelde 

productiesysteem, met een arbeidsdeling gestoeld op ras. Vanaf dat moment creëerde de racist, in 

de woorden van Fanon4, zijn ondergeschikte: de ‘neger’. Dit gebeurde in de meest letterlijke zin van 

het woord. Onder meer in de pre-industriële quasi fabrieksmatige slavenproductiebedrijven van de 

West-Indische Compagnie (WIC) op Curaçao, waar aangevoerde Afrikanen door middel van 

zweepslagen werden gereduceerd tot ‘Swarte slaven ofte Negros’. ‘Dit systeem van 

vernietigingskampen,’ aldus Peterson, ‘waar menselijke wezens door middel van zweepslagen 

moesten worden gesocialiseerd en gedisciplineerd en tot slaaf werden gereduceerd’ was door Peter 

Stuyvesant (vanaf 1643 gouverneur van Curaçao) in de jaren 1640 op Curaçao geïntroduceerd. In dit 

verband wordt verwezen naar het WIC-Octrooi voor Suriname uit 1662. Uit de preambule wordt 

duidelijk dat het Octrooi is verleend ‘ten beste voordeele’ van de ingezetenen der Nederlanden. In 

artikel 6 is opgetekend dat de kolonie niet kan worden voortgezet dan door middel van Swarte 

Slaven ofte Negros. Artikel 9 van het Octrooi stelt vast dat tot de aanbouw van de voorzegde kolonie 

het ten hoogste noodzakelijk is dat het aantal blancke Menschen aldaar, zo veel en spoedig mogelijk 

zou worden vermeerderd. De Afrikanen zijn inmiddels gereduceerd tot ‘Swarte Slaven ofte Negros’, 

terwijl de Europeanen zichzelf verhieven en zich omschreven als ‘blancke Menschen’. Het 

                                                           
1 Clarke, J.H. (1994). Christopher Columbus and the Afrikan Holocaust: Slavery and the Rise of European Capitalism.  p. 83 
2 According to Clarence. C. Thompson: Pope Nicholas V – who was called “the Beast of Slavery”: 
Nicholas V is remembered as the first of several popes who sanctified slavery and demonstrated his contempt 
for Africans in his two relative Papal Bulls:  (Dum Diversas (1452) and Romanus Pontificus (1455).  
In the Bull- Romanus Pontificus (1455) he established a legal framework which required fees to be paid to the 
Roman Catholic Church on each enslaved African who was transported from Africa. “We grant to you the Kings 
of Spain and Portugal by these present documents, with our Apostolic Authority, full and free permission to 
invade, search out, capture, and subjugate the Saracens and pagans and any other unbelievers and enemies of 
Christ wherever they may be, as well as their kingdoms, duchies, counties, principalities, and other properties, 
and to reduce their persons into perpetual slavery.” In response, it was the European Christians of Portugal, 
Spain, France, Britain, Holland, Sweden, Denmark, and Prussia; who began the slave trade; and developed the 
sale and exploitation of Africans as enriching businesses.  
Together, they continue to subject Africans to perpetual poverty, 
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4 Fanon, F. (1971) Black Skins, White Masks.  
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productiesysteem ‘ten beste voordeele van de ingezetenen der Nederlanden’ vereiste dat mensen 

werden ingedeeld op grond van kleur: ‘Swarte slaven ofte negros’ enerzijds en ‘blancke Menschen’ 

anderzijds. Beter gezegd nog: op kleur en kleurloosheid, aangezien blank moest worden begrepen 

als: niet-bevlekt, niet-gekleurd, rein. Op grond van deze nieuwe beschrijvingen van de betrokkenen 

(Staten-Generaal, koloniaal bestuur, bewindhebbers et cetera) in de ‘internationale clandestiene 

slavenhandel in Afrika en de Amerika’s’ vatte toen een eigentijdse beeldvorming post jegens de 

Afrikaanse mens.  

 

Jean Barbot, die de kust van Guinee slechts tweemaal bereisde, noemt ‘negers’ listig en verraderlijk. 

Bosman nam dit later over: ‘Negers zijn allemaal, zonder uitzondering, listig, schurkachtig en 

frauduleus. Een integere man is net zo zeldzaam als een witte valk.’  

 

De n-mythe vervulde een belangrijke rol; het verschafte binnen de racistische context een effectieve 

basis voor de rationalisering van de hiërarchische schikking tussen ‘Swarte Slaven oftewel Negros’ en 

‘Blancke Menschen’. Er kwam ook een nieuw soort psychologische relatie tussen Afrikanen en 

Europeanen tot stand, waarin het racistisch vooroordeel de rationalisatie verschaft voor de koloniale 

en racistische onderdrukking. Bij de analyse van het racistische concept ‘neger’ is het belangrijk in de 

gaten te houden dat het racistisch vooroordeel berust op zowel sociaaleconomische als historisch-

psychologische factoren. Als we de oorsprong, ofwel de fundering van de n-mythe analyseren, 

moeten we dus alle sociaaleconomische, psychologische en historische factoren bij de analyse 

betrekken. Immers, de n-mythe verschaft ons niet alleen inzicht in de nationale folklore, met figuren 

als Zwarte Piet, de houten butler (de zogeheten negrophilia) en de n-rol in de cultuur. Politiek, pers, 

film, theater, moppen en sociale relaties, betoogt Peterson, de mythevorming rationaliseert niet 

alleen racisme en discriminatie in het intermenselijk contact; het beïnvloedt zelfs beleidsvorming en 

conditioneert ook het wetenschappelijk onderzoek en de gehanteerde theoretische benadering. Het 

mythologisch systeem sanctioneert coherent racistisch gedrag en uitingen. Het centrale concept in 

de mythologie is de inferioriteit van de ondergeschikte ‘neger’. En de hele mythologie-inhoud 

valideert dit concept. Er vinden gebeurtenissen plaats die uitsluitend in de mythische wereld 

standhouden en hun functie hebben. ‘Negers’ zijn dom en achterlijk. Tijd en ruimte met afbakenende 

functies zoals wij die kennen, bestaan niet in de mythe. Heden, verleden, toekomst zijn betekenisloze 

zaken. De mythe heeft geen historische tijd en ruimtestructuur. De ‘neger’ is bijgevolg binnen de 

racistische mythe overal, altijd en eeuwig, dom en of lui. Zo werd tijdens de 78ste zitting van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal op 4 juli 1862 betoogd: ‘Luiheid is de grondtrek van het karakter 

van den neger.’5 Als zodanig is de mythe dus ook een impliciete maatschappijbeschrijving. De mythe 

maakt namelijk deel uit van de cultuur van de groep die de mythe hanteert. In symbolische en 

metafysische termen worden specifieke waarden van de groep in de mythe geuit. De mythe 

verschaft een legitimatie voor de inrichting van de bestaande samenleving. Alle gegevens, zoals 

disproportionele werkloosheidscijfers van Surinamers, Antillianen en Ghanezen, of over inferieure 

arbeidsmarktpositie, slechte huisvesting en onderwijskansen zijn te beschouwen als uitingen van 

racistische selectiemechanismen. Deze verkrijgen hun rationalisatie en rechtvaardiging in de mythe. 

 

                                                           
5 Handelingen 78e zitting der Staten-Generaal 4 juli 1862. Opheffing der Slavernij in de Nederlandse West Indische Koloniën. 

 


