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Orlando Patterson: 
 

‘one of the most extreme forms of the relation of 
domination, approaching the limits of total power 
from the viewpoint of the master, and of total 
powerlessness from the viewpoint of the slave’ 
 

 
 



Orlando Patterson definieerde slavernij als: 
 

‘the permanent, violent domination of natally 
alienated and generally dishonoured persons’ 



Slavernij 

• Praktijk of instituut? 



Slavensamenleving of samenleving 
met slaven 

• Moses Finley: 
– Meeste samenlevingen zijn samenlevingen met 

slaven 
– In slavensamenlevingen is meer dan 30 % van de 

bevolking slaaf 
– Slavensamenlevingen zijn zonder uitzondering 

Europees of van Europese oorsprong: Rome, 
Griekenland, plantagekoloniën  

 



Collegeplan 

• Eerste helft: 
overeenkomsten 
– kapitalisme 
– slavernij 
– racisme 

 

• Tweede helft: 
variaties 
– Cultureel 
– Systeem bepaald 

 
 
 



Slavernij in het Atlantische systeem 
• Staat  

– Infrastructuur  
– Verdediging 

 
• Plantages and mijnen 

– Ongeschoolde arbeid 
– Management 
– Geschoolde arbeid en 

ambachten 
 

• Steden en havens 
– Transport 
– Handel 
– Ambachten 

 
 
 
 

…en altijd en overal het 
onderhouden van 
huishoudens, inclusief het 
halen van water en 
hakken van hout 
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Handel en kapitalisme 
 
Genua & Venezië verbinden Eur. aan 
Aziatische globaliz. 
 
 
Portuguese globalizering 
 
 
Hegemonie van de Zeven Provinciën 
 
 
Opkomst van het Britse Rijk 
 
Rijken vallen uiteen 
Afschaffing van slavernij  

 
 

Staat & oorlog 
 
 
Reconquista 
 
Iberische 
consolidatie / 
Godsdienst-
oorlogen 
 
Frankrijk tegen 
Engeland 
 
Napoleontische 
Oorlogen 
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Atlantisch Systeem 
 
Afrikaanse kust 
 
Zuid-Atlantische wereld 
 
 
Noord-Europeese invasie 
 
 
Volledig geïntegreerd systeem 
 
Rijken vallen uiteen / 
Afschaffing  
 
 

Tr. Atl. slavernij 
 
Op eilanden 
(her)introductie 
 
Beperkt & ook 
voor mijnbouw 
 
Toename 
 
Gigantisch 
 
Afname 
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Source: Trans-Atlantic Slave Trade Database (www.slavevoyages.org)  

Slave embarkations by trans-Atlantic slave ships grouped per flag of ship, 1500-1900  
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Source: Trans-Atlantic Slave Trade Database (www.slavevoyages.org)  

Slave disembarkations grouped per area of disembarkation, 1500-1900 



Kapitalisme, het Atlantische systeem 
en slavernij  

• Kapitalisme: productie voor de markt is dominant 
 
– Niet-marktgerichte productie en distributie blijft bestaan & 

ondersteunen productie voor marketuitwisseling 
 

– Relatie tussen ‘netwerken van macht’  en ‘netwerken van 
accumulatie’ wijzigen 
 

– Toenemende efficiëntie in de intergratie van 
productiesystemen & verbindingen tussen markten 
 

– Toenemende efficiëntie in ‘machtsprojectie’ over lange 
afstanden (militair geweld) 



Kapitalisme is commodificatie 
• Eigenschappen van 

handelswaar 
– Heeft ruilwaarde 
– Geregeld door eigendomsrecht 

 
• Hoe veranderde dit slavernij? 

– Niet langer tributair 
– Wordt oneindig 

 
 

• Transitie van persoon naar 
Peça de India 





Racisme en slavernij 
1500s (tributair / feodaal) 
• Ideeën over ‘Puurheid van bloed(lijn)’ 

(complexe hiërarchie) 
• Religie in plaats van ras 
 
1600s-1700s 
• Raciaal binair (simpele hiërarchie) 
• Commodificatie & paradox van 

dehumanisering 
• Religieuze rechtvaardiging 
• Exotificering en de opkomst van exotisme 
 
1800s  
• Ineenstorten van Afrikaanse staten 
• Verlichting (‘wetenschappelijk’) racisme 
• Veranderende percepties van het lichaam 
• Afschaffing & extreem racisme (door 

extreme paradox van dehumanisering) 

Presenter
Presentation Notes
Castas: Spanish, Creole, Mestiza, Mulatto, Negro. Futher Mulat, Quadroon



Atlantisch systeem en raciale 
hiërarchie 

• Duidelijke sociale rollen in 
precaire samenleving 
 

• Brazilië & Caraïben: 
‘Zuiverheid van bloed’ 
vervangen door praktijken 
rond kleurschakering 
 

• VS: ‘One drop’ 
 

• Racisme zowel 
fundamenteel als 
onpractisch voor het system 



Verzet tegen 
kapitalistische slavernij 

• Absentie 
• Sabottage 
• Brandstichting 
• Vergif/ hekserij 
• Zelfdoding 
• Vlucht 
• Staking 
• Revolte/ 

Machtsovername 
 



Vormen van verzet gebasseerd op 
uitkomsten 

• Restoratief 
– culturele weerbaarheid van de slaafgemaakten 
– aantal opstandigen moet groot genoeg zijn 
– imperfecte territoriale controle door de koloniale staat 

 
• Reformistisch 

– Onderhandeling zijn onderdeel van iedere werkomgeving, ook in 
slavernij 

– Ook mogelijk door staatsbemoeienis die de macht van individuele 
slaveneigenaren beperkt om het systeem als geheel te behouden 

 
• Revolutionair 

– Desintegratie van de koloniale machtsstructuur 
– Revolutionaire ideologische horizon voor de slaafgemaakten (kan ook 

restoratief zijn) 



Systeemafhankelijke determinanten 
voor verzet 

• Werkritme 
 

• Marktontwikkelingen 
 

• Eigendomsverhoudingen (direct of absente 
eigenaar) 
 

• Verbinding met slavenhandel 



Niet-systeemafhankelijke 
determinanten voor slavenverzet  

• Verwantschapsbanden tussen slaafgemaakten 
 

• Ecologie 
 

• Politieke geografie 
 

• Culturen van strijd en oorlogsvoering 



Mechanismes van controle in het 
Atlantische systeem 

• Racisme / ‘mental slavery’ 
 

• Rituelen van onderwerping 
(brandmerken, fysieke terreur) 
 

• Slavenhiërarchiën 
 

• Cultureel of economisch 
gedogen van zelfbeschikking 
 

• Rolverdeling staat –  
slaveneigenaar 
 

• Manumissie 

 



Deel II 

Variaties 



Tannenbaum these 
1. Afro-Amerikanen hebben 
het slechter in de VS dan in 
Brazilië. 
 
2. Verschillende posities van 
Afro-Amerikanen in de 
Amerika’s kunnen worden 
verklaard uit verschillen in 
slavenregimes. 
 
3. Verschillen werden bepaald 
door religie (Katholicisme of 
Protestantisme) en instituties 
(rol van Romeins recht) 

Presenter
Presentation Notes
Discuss manumission as the more likely outcome of the master-slave relationship when the moral value of the slave is recognized.  While the thesis points at a very important difference it leaves unsure how we should understand the Dutch and French slave cultures. Emphasis has been too strong on catholicism instead of transmitted practices (for example in Suriname)



Functie in het systeem I: Staten  

• Nieuw Amsterdam (nu New York) 
– Diensten (vooral publiekewerken) 
– Aanvulling van het aantal kolonisten zonder macht 

van de WIC te ondermijnen 
– Post-1654: Curaçao-Nieuw Netherland verbinding 

• “Kasteelslavernij” op de Afrikaanse kust 
• Rol van slaven in de gewapende macht 



 



Functie in het systeem II: Plantages  



Functie in het systeem III: Knooppunten  



Variaties en overeenkomsten 

• De ‘markt vorm’ van slavernij bepaalde de 
grenzen aan het aantal varianten in de 
Atlantische wereld 
– Staten 
– Plantages 
– Knooppunten 

 
• Ecologie en cultuur spelen een belangrijke 

secundaire rol 
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