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Sociale leer video 11: Omgang met slavernij en slavernijverleden  

In deze elfde aflevering gaat pastor Flohr in op de actuele discussie in Nederland over al dan niet 

erkenning van schuld aan het slavernijverleden. Zijn vertrekpunt is evenwel de boodschap van paus 

Franciscus op de Dag tegen de mensenhandel. De Paus kiest 8 februari daarvoor omdat die datum de 

gedachtenis is van de in 1947 overleden  zuster Josephine Bakhita, die als kind op haar negende in 

het Soedanese Darfur werd ontvoerd en sindsdien als slavin is doorverkocht en tenslotte in bezit van 

een Italiaan tot christen is gedoopt en is ingetreden in een religieuze congregatie.  

Mensenhandel is één van de vijf vormen van moderne slavernij, zegt Franciscus in zijn Boodschap bij 

de Wereldvredesdag in 2015. De andere vier zijn kinderarbeid en onderbetaalde arbeid, misbruik 

van arbeidsmigranten, gedwongen prostitutie, handel in mensen, waaronder organenhandel en 

commerciële adoptiepraktijken, en kidnapping en misbruik als sekslaaf, kindsoldaat, gijzelaar. Pastor 

Flohr noemt de vier situaties die volgens de Paus deze moderne slavernij mogelijk maken: armoede, 

ongeletterdheid, winststreven en discriminatie. 

Omgang met deze moderne slavernij is alleen mogelijk door ook het onrecht van het 

slavernijverleden te erkennen, aldus pastor Flohr De kerk heeft daar het voortouw in genomen al in 

1435 door paus Eugenius IV met zijn veroordeling van de behandeling van de inwoners van de 

Canarische Eilanden door de Spanjaarden. Paus Johannes Paulus II heeft naar aanleiding van zijn 

bezoek aan het slavenhuis op het eiland Gorée in Senegal om vergeving gevraagd voor de rol van 

christenen daarbij. Pastor Flohr citeert daarbij uit nr. 3 van de Toespraak aan de katholieke 

gemeenschap van 'Î de Gorée op 22 februari 1992: 

“Maar als je naar Gorée komt, waar je je helemaal wilt kunnen overgeven aan de vreugde van 

dankzegging, hoe kan je dan niet bedroefd worden bij de gedachte aan de andere feiten die deze plek 

oproept? Het bezoek aan het "huis van slaven" brengt ons terug in de herinnering aan deze 



slavenhandel, die Pius II in 1462 schreef aan een missionaris-bisschop die naar Guinee vertrok en 

kwalificeerde als "een enorme misdaad", "magnum scelus". Gedurende een periode in de 

geschiedenis van het Afrikaanse continent zijn zwarte mannen, vrouwen en kinderen naar dit smalle 

land gebracht, van hun land weggerukt, gescheiden van hun dierbaren, om daar als handelswaar te 

worden verkocht. Ze kwamen van over de hele wereld en, in kettingen, gaande naar andere luchten, 

hielden ze als hun laatste beeld van het oorspronkelijke Afrika de massa van de basaltrots van Gorée. 

Deze mannen, vrouwen en kinderen waren het slachtoffer van een schandelijk beroep, waaraan 

mensen deelnamen die zich lieten dopen maar niet naar hun geloof leefden. Hoe kunnen we het 

enorme leed vergeten dat, in weerwil van de meest fundamentele mensenrechten, is toegebracht aan 

de gedeporteerde bevolking van het Afrikaanse continent? Hoe kunnen we de mensenlevens vergeten 

die door slavernij zijn vernietigd? 

Het is gepast dat deze zonde van de mens tegen de mens, deze zonde van de mens tegen God, in alle 

waarheid en nederigheid wordt beleden. Hoe lang is de weg die de menselijke familie moet afleggen 

voordat de leden leren elkaar te beschouwen en respecteren als beelden van God, om eindelijk van 

elkaar te houden als zoons en dochters van dezelfde hemelse Vader! 

Vanuit dit Afrikaanse heiligdom van zwarte pijn smeken we om vergeving vanuit de hemel. We bidden 

dat de discipelen van Christus in de toekomst volledig trouw zullen zijn aan de naleving van het gebod 

van broederlijke liefde dat hun Meester heeft nagelaten.” 

 

Overigens is paus Franciscus van mening dat de kerk daarin wel laat is geweest. In Fratelli tutti nr. 86 

schrijft hij: 

“Ik vraag me soms af waarom het, in het licht hiervan, zo lang heeft geduurd voordat de Kerk de 

slavernij en verschillende vormen van geweld ondubbelzinnig heeft veroordeeld. Vandaag hebben we 

met onze ontwikkelde spiritualiteit en theologie geen excuses meer. En toch zijn er mensen die zich 

door hun geloof naar eigen zeggen aangemoedigd of op zijn minst toch toegestaan weten om 

variëteiten van bekrompen en gewelddadig nationalisme, xenofobie en minachting, en zelfs 

mishandeling van wie anders is, te blijven steunen. Geloof, en het humanisme dat het inspireert, moet 

erg kritisch blijven tegenover die tendensen, en meteen reageren wanneer ze de kop opsteken. 

Daarom is het belangrijk dat catechese en verkondiging directer en duidelijker spreken over de sociale 

betekenis van het menselijke bestaan, de broederlijke dimensie van de spiritualiteit, onze overtuiging 

van de onvervreemdbare waardigheid van elke persoon en onze beweegredenen om al onze broeders 

en zusters lief te hebben en te aanvaarden.” 

Tegelijkertijd wijst pastor Flohr erop dat erkenning van het verleden nodig is om in het heden te 

werken aan de bestrijding van de slavernij met het oog op de toekomst. De bede van om vergeving 

door paus Johannes Paulus II is, aldus pastor Flohr, de hoogste vorm van medeverantwoordelijkheid 

dragen als nazaten van de daders van destijds en recht doen aan de huidige nazaten van de 

slachtoffers van toen. Alleen verzoening door de waarheid te erkennen en barmhartig te zijn kan een 

rechtvaardige samenleving opbouwen waarin mensen als broeders en zusters respectvol met elkaar 

omgaan.  Daarover zegt de paus in Fratelli tutti 226: 

“… de waarheid is een onafscheidelijke bondgenoot van gerechtigheid en barmhartigheid. Deze drie 
samen zijn essentieel in het bewerken van vrede, en elk van hen voorkomt anderzijds dat de andere 
twee verdraaid worden. [...] De waarheid moet niet leiden tot wraak, maar tot verzoening en 
vergeving. Waarheid betekent dat men aan de door pijn verscheurde families vertelt wat er met hun 



vermiste familieleden gebeurd is. Waarheid betekent ook bekennen wat geweldplegers gedaan 
hebben met de minderjarigen die ze gerekruteerd hebben. Waarheid betekent de pijn erkennen van 
vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik. […] Elke daad van geweld tegen een mens 
kwetst de hele menselijke familie; elke gewelddadige dood onteert ons als mensen. […] Geweld leidt 
tot meer geweld, haat tot meer haat, dood tot meer dood. We moeten die kringloop, die 
onontkoombaar lijkt, doorbreken.” 

 
Daarin wijst de kerk de weg naar een omgang van de Nederlandse samenleving van nu met haar 
slavernijverleden, waarbij niet alleen erkenning maar ook spijtbetuiging en in zekere zin 
schuldbekentenis en een plaatsvervangende vraag om vergeving op zijn plaats zijn, ook al kunnen de 
nazaten van nu nooit aansprakelijk zijn voor de schuld van mensen van toen, aldus pastor Flohr.   
 
 
Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 
 

- Hoe is de zwartepietendiscussie te plaatsen binnen de opdracht in het reine te komen met het 
slavernijverleden? 

- Wat kunnen we doen tegen de uitbuiting van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa in 
Nederlandse bedrijven en uit Azië op Nederlandse zeeschepen? 

- Hoe kunnen handel in organen en commerciële adoptiepraktijken effectief worden tegen 
gegaan? 

- Hoe kan er in de parochie een sfeer van respectvolle en gelijkwaardige omgang van 
parochianen onderling worden bevorderd?  


