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Voorwoord	
	
Voor u ligt de scriptie ‘Een zwarte bladzijde met witte inkt geschreven: een narratief 
onderzoek naar de toepassing van multiperspectiviteit in Nederlandse schoolboeken en 
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ik de master Neerlandistiek met heel veel plezier doorlopen en ben ik des te trotser op het 
eindresultaat. 
 
Graag maak ik in dit voorwoord van de gelegenheid gebruik om mijn scriptiebegeleidster 
Wendela de Raat te bedanken voor haar enthousiasme en adequate feedback. Op momenten 
dat ik te veel wilde en geen keuzes kon maken, heeft zij ervoor gezorgd dat ik het onderzoek 
binnen de perken heb weten te houden. Daarnaast wil ik uiteraard ook Laurens Ham bedanken 
voor zijn bereidheid om als tweede lezer te fungeren. 
 
 
 
 
 
Eleonora Smits 
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Samenvatting	
	
	

In deze masterscriptie wordt de representatie van het slavernijverleden in Nederlandse 
schoolboeken en documentaires onderzocht. De focus ligt daarbij op de vraag in hoeverre er 
in dit lesmateriaal over het slavernijverleden sprake is van multiperspectiviteit, omdat het in 
een multiculturele samenleving zoals de Nederlandse wenselijk is dat het 
geschiedenisonderwijs vanuit meerdere perspectieven wordt onderwezen. De aanwezigheid 
van multiperspectiviteit in het lesmateriaal wordt aan de hand van een narratieve analyse 
onderzocht, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de narratologische begrippen 
vertelling en focalisatie. De analyse laat zien dat het slavernijverleden in de schoolboeken 
vanuit een overwegend westers en dus eenzijdig perspectief aan de scholieren wordt verteld, 
omdat het in de lesmethodes ontbreekt aan contrasterende visies van verschillende mensen, 
standen en kleuren. Uit de analyse van de documentaires komt daarentegen naar voren dat er 
in dit visuele lesmateriaal expliciet sprake is van multiperspectiviteit, omdat het 
slavernijverleden ook vanuit andere, minder bekende perspectieven wordt verteld. Omdat er 
te weinig perspectieven op slavernij worden geboden wanneer de docent in de geschiedenisles 
uitsluitend gebruikmaakt van een van deze lesmethodes, is het tonen van documentaires een 
noodzakelijke aanvulling op de lesmethodes om scholieren het slavernijverleden vanuit 
verschillende perspectieven en standpunten aan te leren. 
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1	Inleiding				
 

Vandaag eindigt onze morele wroeging. Het kabinet heeft namelijk besloten het Nederlandse 
slavernijverleden af te schaffen. […] Vanaf volgend jaar zal elk jaar op 1 juli de afschaffing van het 
slavernijverleden herdacht worden. Afstammelingen van slaven zijn daarbij uitdrukkelijk niet welkom. 
Ook zullen verwijzingen naar het Nederlandse slavernijverleden uit schoolboeken worden verwijderd 
om te voorkomen dat de komende generaties moeten lijden onder schuldgevoelens.1 

 
Volgens bovenstaand citaat hebben veel Nederlanders te kampen met schuldgevoelens over 
het Nederlandse slavernijverleden. Dit nare verleden wordt liever collectief vergeten en 
verzwegen, dan herinnerd. Dat dit nationale geheugenverlies door de Nederlandse regering 
wordt aangemoedigd, werd duidelijk toen het kabinet tot het besluit kwam het Nederlandse 
slavernijverleden af te schaffen. Uit het oog, uit het hart. 
 Dat het kabinet het Nederlandse slavernijverleden zou afschaffen is logischerwijs een 
gebeurtenis die niet op de waarheid berust. De uitspraak is afkomstig van het satirische online 
nieuwsmagazine De Speld, een medium dat fictieve nieuwsberichten verspreidt. Deze 
nieuwsberichten worden echter op zo’n manier gebracht, dat ze waargebeurd zouden kunnen 
zijn. Met dit citaat – en met name met de laatste zin – legt De Speld de vinger op de zere plek. 
Het is namelijk een verwijzing naar een probleem dat zich de laatste jaren nadrukkelijk in 
onze samenleving heeft gemanifesteerd: Nederlanders lijken graag hun ogen te sluiten voor de 
zwarte bladzijdes uit de geschiedenis, zoals het slavernijverleden.  
 Tot kortgeleden was het slavernijverleden een blinde vlek in het collectieve geheugen 
van Nederland. Alex van Stipriaan stelt dat voor het jaar 2000 slavernij geassocieerd werd 
met De hut van oom Tom en dat het dominante beeld was dat slavernij lang geleden en in het 
zuiden van de Verenigde Staten had plaatsgevonden.2 Rondom het Nederlandse 
slavernijverleden heerste echter een oorverdovende stilte.3 De ellende en vreselijke 
misstanden die gepaard gingen met de ruim twee eeuwen durende Nederlandse slavenhandel 
en met de tewerkstelling van slaven door Nederlandse plantagehouders, bleven nagenoeg 
onbekend.4 Ook op school was er lange tijd nauwelijks aandacht voor deze schaduwzijde uit 
de Nederlandse geschiedenis. De oorzaak van deze afwezigheid zou kunnen zijn dat dit 
verleden geen vaderlandse helden heeft voortgebracht die een positief beeld oproepen over 
Nederland, maar helden die zich tegen het koloniale ‘vaderland’ hebben verzet.5 De feiten 
over het Nederlandse slavernijverleden – een geschiedenis van onderdrukkers – kwamen niet 
overeen met het positieve zelfbeeld van het vreedzame en tolerante Nederland. Door dit 
gevoelige verleden collectief te vergeten, ontstond een historisch taboe: een stilte die 
voortkwam uit schaamtegevoelens.  

                                                
1	 Jos	Maalderink,	 ‘Nederland	schaft	slavernijverleden	af.	Anderhalve	eeuw	 lijden	onder	schuldgevoel	eindelijk	 ten	einde’,	
https://speld.nl/2015/07/01/nederland-schaft-slavernijverleden-af/,	geraadpleegd	op		26	juni	2017.	
2	Alex	van	Stipriaan	is	hoogleraar	Caraïbische	geschiedenis	aan	de	Erasmus	School	of	History,	Culture	en	Communication.	
3	Alex	van	Stipriaan,	 ‘Slavernij-onderzoek	en	debat	 in	Nederland.	Een	stand	van	zaken’,	 Symposium	 leerstoel	Nederlands	
slavernijverleden	en	erfenis,	Amsterdam:	UvA	19	mei	2011.			
4	Maria	Grever	en	Carla	van	Boxtel,	Verlangen	naar	 tastbaar	verleden:	erfgoed,	onderwijs	en	historisch	besef,	Hilversum:	
Verloren	2014,	p.	53.	
5	Idem,	p.	54.	
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Deze stilte werd doorbroken door de komst van migranten uit de voormalige koloniën 
Suriname en de Antillen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Onder hen waren 
veel nakomelingen van slaven, waardoor ook hun verleden – en het onze – mee migreerde. 
Bij deze migrantengroep heerste onvrede over de afwezigheid van het slavernijverleden in de 
historische cultuur van Nederland, wat eind jaren ’90 resulteerde in een – nog immer – 
groeiend debat over de geschiedenis van de Nederlandse betrokkenheid bij de handel en 
exploitatie van Afrikaanse slaven. 6 Dit heeft ertoe geleid dat in de 21e eeuw de slavernij voor 
het eerst relatief uitvoerig werd herdacht in exposities, monumenten, documentaires, films en 
wandelingen langs herinneringsplekken.7 Daarnaast werd in 2006 het slavernijverleden als 
‘venster’ in de canon van Nederland werd opgenomen.    
 
1.1	De	canon	van	Nederland	
In januari 2005 bracht de Onderwijsraad een advies uit onder de titel ‘De stand van educatief 
Nederland’. Deze raad stelde vast dat het de jeugd ontbrak aan een gedegen kennis van de 
geschiedenis en cultuur van Nederland. Zoals Maria Grever en Carla van Boxtel ook wel 
zeiden: ‘het ‘Verhaal Nederland’ was verwaterd.’8 De minister van OCW Maria van der 
Hoeven besloot daarom dat er een canon van Nederland moest komen. Dit document moest 
antwoord geven op vragen over de ‘identiteit van Nederland’; het moest een drijfveer van 
‘historisch en cultureel besef’ zijn in een periode waarin het land worstelde met 
‘maatschappelijke ontwikkelingen’.9 De Commissie-Van Oostrom werd verantwoordelijk 
gesteld voor de ontwikkeling van de canon van Nederland, die 1 augustus 2010 officieel in de 
kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs werd opgenomen. Omdat ook in de 
canon een ‘venster’ gewijd is aan het slavernijverleden, werd het slavernijverleden een 
verplicht onderwerp in het onderwijscurriculum. 
 
1.1.1	Kritiek	op	de	(Nederlandse)	canon	
Hoewel het thema slavernijverleden onderdeel uitmaakt van de canon, kwam er veel kritiek 
op de manier waarop dit verleden in de canon wordt besproken. Zo betoogt historicus en 
journalist Chris van der Heijden dat de in zijn ogen te witte canon veel te positief is. Volgens 
Van der Heijden neemt de canon het eigene als uitgangspunt en plaatst deze in een gunstig 
licht.10 Zo krijgt het Nederlandse slavernijverleden een positieve draai doordat louter de 
afschaffing van slavernij wordt behandeld. Op die manier benadrukt de canon volgens Van 
der Heijden de morele daad van het afschaffen van slavernij door de Nederlanders en wordt 
de jarenlange uitbuiting van slaven verzwegen. Hetzelfde geldt volgens historicus Gert 
Oostindie voor de behandeling van de VOC: deze compagnie wordt liever herinnerd als 

                                                
6	Maria	Grever	en	Carla	van	Boxtel,	Verlangen	naar	 tastbaar	verleden:	erfgoed,	onderwijs	en	historisch	besef,	Hilversum:	
Verloren	2014,	p.	53;	Alex	van	Stipriaan,	Slavery	in	the	Dutch	Caribbean.	The	books	no	one	has	read,	 in:	Juanita	De	Baros,	
Audra	 Diptee	 en	 David	 Vincent	 Trotman	 (eds.),	 Beyond	 fragmentation.	 Perspectives	 on	 Caribbean	 history,	 Princeton:	
Markus	Wiener	2006,	p.	69.	
7	Maria	Grever	en	Carla	van	Boxtel,	Verlangen	naar	 tastbaar	verleden:	erfgoed,	onderwijs	en	historisch	besef,	Hilversum:	
Verloren	2014,	p.	53.	
8	Idem,	p.	31.	
9	Ibidem.	
10	Chris	van	der	Heijden,	Zwarte	canon.	Over	de	schaduwzijde	van	de	geschiedenis,	Amsterdam:	Atlas	Contact	2014,	p.	22.	
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winstgevend handelsbedrijf dan als de gewelddadige koloniale onderneming die actief was in 
slavenhandel en slavernij.11  
 Naast inhoudelijke kritiek op het slavernijvenster is er ook het nodige bezwaar tegen 
het algemene concept van de Nederlandse canon. Zo waarschuwt Maria Grever ervoor dat bij 
canonisering altijd perspectieven van groepen worden uitgesloten; dat een ‘wij’ tegenover een 
‘zij’ wordt geplaatst.12 Daarnaast brengt volgens Grever de overheidsbemoeienis, die gepaard 
gaat met de canon, het risico met zich mee dat de interpretatie van het verleden tot één 
perspectief – het gecanoniseerde – wordt verengd: in dit geval een Nederlands, eenzijdig 
perspectief.13 Juist in de Nederlandse, multiculturele samenleving is het wenselijk dat het 
geschiedenisonderwijs vanuit meerdere perspectieven wordt onderwezen: verschillende 
perspectieven vergroten het inzicht in het verleden, omdat op die manier discussie ontstaat 
over de interpretatie van contingente gebeurtenissen.14 Zo’n benadering van het verleden 
vanuit meerdere perspectieven wordt in het onderwijs aangeduid met de term 
‘multiperspectiviteit’: een term die volgens Grever in de canon ontbreekt.15  
 In mijn theoretische inleiding zal ik eerst het begrip ‘multiperspectiviteit’ behandelen 
aan de hand van het onderzoek van Robert Stradling en Maria Grever, met als voornaamste 
doel om de relevantie van multiperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs te bespreken.  
 
1.2	De	theorie:	multiperspectiviteit	
Robert Stradling, onderzoeker aan de Universiteit van Edinburgh, stelt dat de term 
multiperspectiviteit binnen de context van schoolonderwijs sinds de jaren zeventig in de 
belangstelling staat. Volgens zowel Stradling als Grever is de interesse in multiperspectiviteit 
mede ontstaan door de ervaringen met het geschiedenisonderwijs in Oost-Europa, toen één 
communistisch perspectief van bovenaf werd opgelegd.16 Na de val van het communisme 
werd het belangrijk geacht dat het geschiedenisonderwijs vanuit meerdere perspectieven werd 
onderwezen. Ook in de rest van Europa was de belangstelling voor multiperspectiviteit 
gewekt, omdat schoolboeken vanuit een duidelijk nationalistisch perspectief werden 
geschreven.  
 Een andere reden voor de opkomende belangstelling voor multiperspectiviteit in de 
jaren negentig is de veranderde samenstelling van de leerlingenpopulatie in westerse steden, 
mede als gevolg van de migratie.17 In het kader van dit onderzoek is de migratie uit de 

                                                
11	Gert	Oostindie,	‘Slavernij,	canon	en	trauma’	(oratie	Leiden),	19	oktober	2007,	p.	12.	
12	Maria	 Grever	 is	 hoogleraar	 Theorie	 en	Methoden	 van	 de	Geschiedenis	 aan	 de	 Erasmus	 School	 of	 History,	 Culture	 en	
Communication	en	directeur/oprichter	van	het	Center	for	Historical	Culture	aan	de	Erasmus	Universiteit.		
13	Maria	Grever	e.a.,	Het	behouden	huis.	Een	commentaar	op	de	canon	van	Nederland,	in:	Maria	Grever	e.a.,	Controverses	
rond	de	canon,	Assen:	Van	Gorcum	2006,	p.	115;	Maria	Grever,	Nationale	identiteit	en	historisch	besef:	De	risico’s	van	een	
canon	in	de	postmoderne	samenleving,	in:	Maria	Grever	e.a.,	Controverses	rond	de	canon,	Assen:	Van	Gorcum	2006,	p.	51.		
14	Maria	Grever	e.a.,	Het	behouden	huis.	Een	commentaar	op	de	canon	van	Nederland,	in:	Maria	Grever	e.a.,	Controverses	
rond	de	canon,	Assen:	Van	Gorcum	2006,	p.	115.	
15	Maria	Grever	en	Carla	van	Boxtel,	Verlangen	naar	tastbaar	verleden:	erfgoed,	onderwijs	en	historisch	besef,	Hilversum:	
Verloren	2014,	p.	39.	
16	Maria	Grever,	De	antropologische	wending	op	microniveau.	Cultureel	pluralisme	en	gemeenschappelijke	geschiedenis,	in:	
M.	Grever	e.a.	 (red.),	Grenzeloze	gelijkheid.	Historische	 vertogen	over	 cultuurverschil,	 Amsterdam:	Uitgeverij	 Bert	Bakker	
2011,	p.	273;	Robert	Stradling,	Multiperspectivity	 in	history	 teaching:	a	guide	 for	 teachers,	Strasbourg:	Council	of	Europe	
Publishing	2003,	p.	4.	
17	Maria	Grever,	De	antropologische	wending	op	microniveau.	Cultureel	pluralisme	en	gemeenschappelijke	geschiedenis,	in:	
M.	Grever	e.a.	 (red.),	Grenzeloze	gelijkheid.	Historische	 vertogen	over	 cultuurverschil,	 Amsterdam:	Uitgeverij	 Bert	Bakker	
2011,	p.	273.	
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voormalige koloniën Suriname en de Antillen in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw 
van belang. Voor de eeuwwisseling was er in het onderwijs nauwelijks aandacht voor het 
slavernijverleden. De komst van de Surinamers en Antillianen zorgde er echter voor dat in 
geschiedenislessen andere vragen werden gesteld over en andere perspectieven werden 
geboden op hun – maar tegelijkertijd ook ons – verleden: het slavernijverleden.18  
 
1.2.1	Multiperspectiviteit	binnen	het	geschiedenisonderwijs	
Maria Grever ziet multiperspectiviteit als een structuurbegrip waarvan leerlingen 
gebruikmaken om structuur aan te brengen in historische verhalen, betogen, bronnen en 
afbeeldingen: om historisch te redeneren.19 De toepassing van multiperspectiviteit leidt er 
logischerwijze allereerst toe dat ook andere, minder bekende perspectieven een stem kunnen 
krijgen. Binnen het lesmateriaal dat het slavernijverleden behandelt, valt te denken aan het 
perspectief van het slachtoffer – de slaaf – in plaats van louter het perspectief van de 
Nederlander, de overheerser. Zodoende worden niet alleen positieve verhalen zoals over de 
winstgevende, welvarende VOC belicht, maar krijgen ook de vreselijke ervaringen van de 
slaven en verhalen over het ellendige leven op de plantages een plek in de schoolboeken. Op 
die manier ontstaat wat Siep Stuurman in zijn boek De uitvinding van de mensheid ‘cultureel 
pluralisme’ noemt, namelijk het idee dat verschillende perspectieven op hetzelfde verhaal 
naast elkaar kunnen bestaan.20 Het vergelijken van deze verschillende perspectieven op een 
historisch onderwerp vergt vervolgens van leerlingen dat zij de teksten en bronnen zorgvuldig 
en kritisch bestuderen en dat ze interpretaties verwoorden. Multiperspectiviteit stimuleert 
zodoende de discussie over de interpretatie van feiten en de waardering van verschillende 
visies, waardoor het inzicht van leerlingen wordt verbreed.21 
 Een ander positief gevolg van de toepassing van multiperspectiviteit bij leerlingen is 
dat het respect voor anderen en een democratische houding bevordert. Het herkennen van 
verschillende perspectieven vergroot het besef dat er andere mensen zijn (geweest) met 
andere opvattingen.22 Op die manier leren leerlingen te accepteren dat er andere mogelijke 
manieren zijn om de wereld te beschouwen dan de eigen en dat de ene manier niet onder doet 
voor de andere. Door multiperspectiviteit binnen het geschiedenisonderwijs toe te passen kan 
een gevoel van gemeenschappelijkheid worden gecreëerd, wat van groot belang is in een 
wereld die wordt gekenmerkt door etnische, culturele, taalkundige en religieuze diversiteit. 
Het bekijken van dezelfde wereld (dezelfde geschiedenis) vanuit verschillende perspectieven, 
verandert de wereld (de geschiedenis) in een gemeenschappelijke wereld 
(gemeenschappelijke geschiedenis).23  
                                                
18	Maria	Grever,	De	antropologische	wending	op	microniveau.	Cultureel	pluralisme	en	gemeenschappelijke	geschiedenis,	in:	
M.	Grever	e.a.	 (red.),	Grenzeloze	gelijkheid.	Historische	 vertogen	over	 cultuurverschil,	 Amsterdam:	Uitgeverij	 Bert	Bakker	
2011,	p.	273.	
19	Idem,	p.	272.	
20	Idem,	p.	286.	
21	Ibidem.	
22	 Maria	 Grever,	 ‘Expertmeeting	 Erfgoedonderwijs.	 Erfgoed	 en	 Multiperspectiviteit’,	 Rotterdam:	 Erasmus	 Universiteit	
Rotterdam,	 Center	 for	 Historical	 Culture	 EUR,	 presentatie	 16	 juni	 2016	 in	 Utrecht,	 https://vakdidactiekgw.nl/wp-
content/uploads/2016/07/Maria-Grever-Presentatie-Expertmeeting-Erfgoedonderwijs-16-06-2016.pdf,	 geraadpleegd	 op	 9	
juni	2017.	
23	Maria	Grever,	De	antropologische	wending	op	microniveau.	Cultureel	pluralisme	en	gemeenschappelijke	geschiedenis,	in:	
M.	Grever	e.a.	(red.),	Grenzeloze	gelijkheid.	Historische	vertogen	over	cultuurverschil,	Amsterdam:	Uitgeverij	Bert	Bakker	
2011,	p.	286	
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1.3	Stand	van	het	onderzoek		
De Vlaming Antoon de Baets is een van de eerste onderzoekers die specifiek de verbeelding 
van de koloniale geschiedenis in schoolboeken heeft onderzocht. In zijn boek De figuranten 
van de geschiedenis uit 1994 onderzocht De Baets de verbeelding van niet-westerse culturen 
in de naoorlogse geschiedenisboeken in België. Hoewel De Baets louter Belgische 
schoolboeken onderzocht, en zijn onderzoek dus niet tot het onderzoeksveld van Nederlandse 
– maar wel van Nederlandstalige – schoolboeken behoort, heeft de auteur een uiterst 
belangrijke methodologische bijdrage geleverd aan schoolboekonderzoek in het algemeen.  
 Een tweede belangrijk voorbeeld is de doctoraalscriptie naar de representatie van het 
koloniale verleden in Nederlandse geschiedenisboeken voor het basisonderwijs van historica 
Lucia Hogervorst. Hogervorst oordeelt in haar onderzoek dat de aandacht voor het thema 
slavernijverleden in de loop der jaren is veranderd. Hoewel er in sommige methodes blijk 
wordt gegeven van morele verontwaardiging over de misstanden van slavernij, concludeert 
Hogervorst dat in de jaren vijftig in het algemeen de aandacht voor slavernij in het westen 
minimaal was.24 In deze periode werd in de geschiedenisboeken met name de nadruk gelegd 
op de nationale identiteit en de vaderlandse geschiedenis, waardoor deze boeken gekleurd zijn 
door etnocentrisme.25 In de jaren zestig verdween volgens Hogervorst die nadruk op nationale 
identiteit uit de schoolboeken, omdat nationalisme na de Tweede Wereldoorlog als 
afkeurenswaardige ideologie werd gezien.26 Door de toegenomen welvaart in de jaren zestig 
en zeventig in Nederland ging het in die periode steeds meer om de kwaliteit van het bestaan, 
waardoor ook de onderwijsvormen veranderden. Dit zorgde er volgens Hogervorst voor dat 
de kwalijke kanten van het Nederlandse slavernijverleden nauwelijks werden belicht.27 Begin 
jaren tachtig ontstond er steeds meer aandacht voor het belichten van andere culturen en met 
name aandacht voor slavernij, wat uiteindelijk in de jaren negentig erin resulteerde dat alle 
methodes aandacht aan het slavernijverleden besteedden. Al met al concludeert Hogervorst 
dat anno 2000 geschiedenismethodes het slavernijverleden voldoende behandelen, maar dat 
het onderwerp eenzijdig wordt weergegeven. 
 Een internationaal onderzoek dat in het kader van deze scriptie aandacht verdient, is 
het onderzoek van de Amerikaanse socioloog Melissa Weiner. Net als Hogervorst heeft 
Weiner onderzoek gedaan naar de verbeelding van het slavernijverleden in de schoolboeken 
van het basisonderwijs. In haar artikel (E)Racing Slavery: Racial Neoliberalism, Social 
Forgetting and Scientific Colonialism in Dutch Primary School History Textbooks uit 2014 
analyseerde zij ruim tweehonderd Nederlandse geschiedenislesboeken voor de basisschool die 
tussen 1980 en 2011 zijn verschenen. Weiner onderzoekt de afbeelding van slavernij en de rol 
van Nederland in de slavenhandel en slavernij om de vraag te beantwoorden of schoolboeken 
vanuit een kunstmatig, kolonialistisch gedachtegoed zijn geschreven om zo ‘het Nederlandse 
collectieve vergeten’ van slavernij te bestendigen.28 Zij constateert dat in nog geen vijftig 

                                                
24	 Lucia	 Hogervorst,	 ‘Van	 etnocentrisme	 naar	 cultuurrelativisme.	 Over	 de	 historische	 beeldvorming	 van	 het	 Nederlands	
koloniaal	verleden	in	de	geschiedenisboekjes	voor	het	lager-	en	basisonderwijs	in	de	periode	1945-2000’	(doctoraalscriptie	
Rotterdam),	2004,	p.	42.	
25	Idem,	p.	3.	
26	Idem,	p.	90.	
27	Ibidem.	
28	Melissa	Weiner,	 ‘(E)racing	 slavery.	 Racial	NeoLiberalism,	 Social	 Forgetting,	 and	 Scientific	 Colonialism	 in	Dutch	 Primary	
School	History	Textbooks’,	Du	Bois	Review:	Social	Science	Research	on	Race,	nr.	2	(2014),	p.	329.	
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schoolboeken – wat neerkomt op ongeveer twintig procent van alle boeken – zwarte slavernij 
wordt besproken. Daarnaast is een van haar belangrijkste conclusies dat Nederlandse 
schoolboeken voor de basisschool vanuit een eurocentrisch perspectief zijn geschreven en 
daarmee bijdragen aan het collectief vergeten van slavernij in Nederland.29 

Wanneer er in de schoolboeken aandacht is voor het onderwerp zwarte slavernij, 
concludeert Weiner dat de slavenhandel in de helft van de boeken vanuit economische 
motieven wordt verantwoord. Volgens de socioloog wordt slavernij als een onbetwist 
economisch feit in de schoolboeken gepresenteerd: slavenhandel was een kwestie van vraag 
en aanbod. Tevens concludeert Weiner dat het Afrikaanse perspectief en het slavenverzet 
wordt genegeerd, dat er weinig aandacht is voor de misstanden op de plantages en dat raciale 
stereotypen in de schoolboeken worden bevestigd.30  
 Het laatste onderzoek dat in het licht van deze scriptie moet worden aangehaald, is het 
onderzoek van historica Ineke Mok. In 2011 onderzocht zij in opdracht van de Gemeente 
Amsterdam de hoeveelheid aandacht die geschiedenisdocenten in het Amsterdamse 
voortgezet onderwijs aan het slavernijverleden besteedden. Leidraad voor de inhoud van de 
geschiedenislessen zijn volgens Mok de lesmethodes, waarvan Feniks, Geschiedenis 
Werkplaats, Memo en Sprekend Verleden de belangrijkste zijn.31 Om na te kunnen gaan 
hoeveel lesstof het onderwerp slavernij behandelde, heeft Mok het aantal pagina’s van de 
schoolboeken geteld dat aandacht besteedde aan het slavernijverleden. Hieruit concludeert 
Mok dat de lesmethodes het thema slavernij behandelen, maar dat in de methode Feniks de 
aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden minimaal is.32 Erg diep gaat het onderzoek 
van Mok niet: de conclusies van Mok zijn louter gebaseerd op kwantitatief onderzoek; op het 
aantal pagina’s dat de schoolmethode aan slavernij wijdt.  
 
1.3	Probleemstelling	en	relevantie		
De kritiek op het eenzijdige Nederlandse perspectief op de geschiedenis – en specifiek op het 
slavernijvenster – in de Nederlandse canon, is in het maatschappelijk en wetenschappelijk 
debat door velen aangehaald.33 In het debat wordt dit kritiekpunt met name in verband 
gebracht met de multiculturele samenleving waarin we in Nederland tegenwoordig leven. In 
een dergelijke samenleving is het volgens onder andere Maria Grever van belang de 
geschiedenis ook vanuit het oogpunt van andere beschavingen die in contact zijn gekomen 
met het Westen, vanuit een niet-Westers perspectief, te vertellen. Met andere woorden: 
‘multiperspectiviteit’ is een term die niet meer weggedacht kan worden uit het 
geschiedenisonderwijs, terwijl deze volgens critici in de canon ontbreekt.  
 Deze kritiekpunten zijn louter gebaseerd op het korte venster over slavernij in de 
canon en op canonisering in het algemeen. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de manier 
waarop dit canonvenster – aan de hand van schoolboeken en jeugddocumentaires –
daadwerkelijk in het onderwijs wordt geïmplementeerd en aan kinderen wordt aangeleerd. Op 

                                                
29	Melissa	Weiner,	 ‘(E)racing	 slavery.	 Racial	NeoLiberalism,	 Social	 Forgetting,	 and	 Scientific	 Colonialism	 in	Dutch	 Primary	
School	History	Textbooks’,	Du	Bois	Review:	Social	Science	Research	on	Race,	nr.	2	(2014),	p.	358.	
30	Idem,	p.	349,	358,	361.		
31	Ineke	Mok,	‘‘Juf	was	dat	echt	zo?’	Lessen	over	slavernij	in	het	Amsterdamse	voortgezet	onderwijs’,	Survey-onderzoek	in	
opdracht	van	Gemeente	Amsterdam	(DMO)	2011,	p.	6.	
32	Idem,	p.	17.	
33	De	kritiek	zoals	besproken	is	in	de	beginparagraaf	van	de	inleiding.	
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grond hiervan is het interessant om te onderzoeken hoe het slavernijverleden nu precies in het 
geschiedenisonderwijs wordt afgebeeld. Dit vormt dan ook het vertrekpunt van mijn 
onderzoek. Omdat een veelgehoorde vorm van kritiek op het slavernijvenster in de canon van 
Nederland is dat het slavernijverleden een te positieve draai krijgt, ligt de nadruk op de vraag 
in hoeverre het slavernijverleden te positief wordt beschreven. Enerzijds gaat dit donkere 
slavernijverleden gepaard met de meest welvarende periode in de Nederlandse geschiedenis: 
de Gouden Eeuw, een periode waar Nederland trots op is. De manier waarop de Nederlanders 
toentertijd deze welvaart hebben weten te genereren – onder andere aan de hand van 
slavenhandel – is een bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis die daarentegen liever wordt 
verzwegen. In onze veranderde, multiculturele samenleving is het echter van belang dat er 
verschillende perspectieven op het slavernijverleden worden geboden. De vraag hoe in het 
lesmateriaal voor het geschiedenisonderwijs met deze spanning wordt omgegaan, staat dan 
ook in deze scriptie centraal. Hiermee in verband staat de vraag in hoeverre het lesmateriaal 
het slavernijverleden vanuit een dominant Nederlands en dus eenzijdig perspectief belicht. 
Deze scriptie onderzoekt met andere woorden de toepassing van multiperspectiviteit in het 
lesmateriaal omtrent het slavernijverleden. Hierbij staat dan ook de volgende hoofdvraag 
centraal: In hoeverre is er binnen het geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden in de 
tweede fase van het voortgezet onderwijs aandacht voor multiperspectiviteit? 
 In de afgelopen jaren is er in Nederland groeiende aandacht voor en discussie over het 
slavernijverleden en de rol van Nederland in dit verleden. Ook de wijze waarop en de mate 
waarin het slavernijverleden in het onderwijs – en met name in schoolboeken – wordt 
afgebeeld, maakt onderdeel uit van deze discussie.34 Hoewel de discussie omtrent de 
representatie van het slavernijverleden in het Nederlandse onderwijs levendig is, is het 
opvallend dat – naast enkele masterscripties – wetenschappelijke publicaties over de 
verbeelding van slavernij in Nederlandse schoolboeken voor het voortgezet onderwijs schaars 
zijn.35 Het bestaande onderzoek richt zich slechts op schoolboeken van het basisonderwijs. 
Deze masterscriptie over de verbeelding van het slavernijverleden in – onder andere – de 
schoolboeken van het voortgezet onderwijs zal dit gat opvullen.  
 Publicaties over de representatie van het slavernijverleden in jeugddocumentaires zijn 
er in het geheel niet, terwijl in het onderwijs veel gebruik wordt gemaakt van digitale 
toepassingen – waaronder het tonen van aanvullend lesmateriaal zoals educatieve 
documentaires via digiborden.36 Daarnaast vervult de documentaire een belangrijke rol in het 
onderwijs, omdat deze de in de schoolboeken vertelde geschiedenis op een zeer reële manier 
aan de scholieren overbrengt. Daarom zal in deze scriptie de aanwezigheid van 
multiperspectiviteit in jeugddocumentaires over het slavernijverleden worden onderzocht. 

                                                
34	Een	goed	voorbeeld	hiervan	is	De	Correspondent	die	oktober	2017	uitriep	tot	‘Maand	van	de	Verzwegen	Geschiedenis’.	In	
deze	maand	vestigde	dit	onlinejournalistiek	platform	de	aandacht	op	het	slavernijverleden	 in	schoolboeken	en	stelde	de	
manier	waarop	deze	geschiedenis	in	de	schoolboeken	wordt	behandeld	ter	discussie.	
35	 Masterscripties	 die	 dit	 onderwerp	 behandelen:	 Michelle	 van	 Kooten,	 ‘Trading	 in	 misery.	 De	 representatie	 van	 het	
slavernijverleden	in	Nederlandse	en	Engelse	schoolboeken	tussen	1975	en	2015’	(masterscriptie	Rotterdam),	11-06-2016	en	
Dirk-Jan	 van	 den	 Berg,	 ‘De	 koloniale	 geschiedenis	 in	 schoolboeken.	 Een	 narratieve	 en	 deconstructieve	 analyse	 van	 de	
koloniale	geschiedenis	in	Wereld	in	Wording	en	Sprekend	Verleden	tussen	1950	en	2012’	(masterscriptie	Nijmegen),	16-08-
2013.	
36	Binnen	het	onderwijs	wordt	veel	gebruikgemaakt	van	digitale	toepassingen,	omdat	deze	veel	mogelijkheden	bieden	om	
leren	aantrekkelijker,	uitdagender,	efficiënter	en	effectiever	te	maken.	Denk	bijvoorbeeld	aan	digitale	leermiddelen,	digitale	
leeromgevingen,	tablets	en	digiborden.		
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Hiermee kan de vraag worden beantwoord of de in de Nederlandse canon aanbevolen 
jeugdprogramma’s noodzakelijk zijn als aanvulling op de lesmethodes of dat de schoolboeken 
op zichzelf voldoende perspectieven op het slavernijverleden bieden.  
 Daarnaast bestaat het bestaande onderzoek met name uit longitudinale studies die de 
verbeelding van het slavernijverleden in schoolboeken uit een bepaalde periode onderzoeken. 
Hoewel deze studies vaak concluderen dat het slavernijverleden vanuit een eenzijdig of 
Eurocentrisch perspectief wordt beschreven, ligt het accent niet op het onderzoeken van de 
mate van aandacht voor multiperspectiviteit in de schoolboeken. Omdat ik van mening ben 
dat in de Nederlandse multiculturele samenleving het van uiterst belang is dat het 
(slavernij)verleden vanuit verschillende perspectieven wordt belicht, zal ik in deze 
masterscriptie juist de focus op de aandacht voor multiperspectiviteit binnen het 
geschiedenisonderwijs leggen.  
 Niet alleen vult deze scripties leemtes in het bestaande onderzoek op wat betreft het 
onderzoeksobject, maar ook wat betreft de onderzoeksmethode. De bestaande onderzoeken 
zijn uitgevoerd aan de hand van een schoolboekanalyse. In geen enkel onderzoek is echter 
eerder gekeken naar multiperspectiviteit in schoolboeken en in visuele bronnen over het 
slavernijverleden aan de hand van een narratieve analyse. Ik zal daarentegen aan de hand van 
een narratologische analyse onderzoeken hoe het slavernijverleden in schoolboeken en in 
visuele bronnen wordt geperspectiveerd en gerepresenteerd, omdat een narratieve analyse 
inzicht biedt in de manier waarop de vertelde geschiedenis is geconstrueerd en beschreven.37 
 
1.4	Opzet	van	het	onderzoek	
Deze masterscriptie naar de toepassing van multiperspectiviteit in lesmethodes en 
documentaires voor het voortgezet onderwijs is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. In het 
tweede hoofdstuk zal ik kijken naar de stand van het onderzoek omtrent het slavernijverleden 
in geschiedenisschoolboeken en documentaires om vervolgens te concluderen waar mijn 
onderzoek het bestaande onderzoek aanvult. In het derde hoofdstuk wordt de selectie van het 
bronnenmateriaal toegelicht, waarbij ik mijn keuze voor het corpus zal motiveren. De manier 
waarop ik mijn onderzoek zal uitvoeren – de onderzoeksmethode – komt in het vierde 
hoofdstuk aan bod. Hoewel de methode in dit onderzoek met name beschrijvend is, zal ik ook 
mijn keuze voor de narratieve analyse – en in het bijzonder voor bepaalde narratieve 
concepten – motiveren. In de hoofdstukken vijf en zes staan de onderzoeksresultaten centraal, 
waarbij respectievelijk de schoolboeken en de documentaires geanalyseerd worden. Na de 
uiteenzetting van de resultaten sluit ik af met een conclusie en discussie. Hierin zal ik 
antwoord geven op de vraag in hoeverre er binnen het geanalyseerde lesmateriaal aandacht is 
voor multiperspectiviteit en zal ik reflecteren op het uitgevoerde onderzoek.  

 

 

                                                
37	Zie	hoofdstuk	3	en	met	name	paragraaf	3.1	voor	een	diepgaandere	uitleg	van	de	keuze	voor	een	narratieve	analyse	als	
onderzoeksmethode.	
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2	Corpus		
In dit onderzoek zal het lesmateriaal dat het slavernijverleden behandeld voor de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs onderzocht worden. Hierbij is ervoor gekozen het hoogste 
onderwijsniveau, te weten havo en vwo, te onderzoeken, omdat het centraal examen voor 
vmbo geen aandacht besteedt aan het slavernijverleden. Daarnaast is het examenprogramma 
voor de tweede fase havo/vwo gebaseerd op het systeem van de tien tijdvakken en 49 
kenmerkende aspecten.38 39 Omdat het slavernijverleden onder het zevende tijdvak ‘Tijd van 
pruiken en revoluties (1700-1800)’ valt, moet in de tweede fase het slavernijverleden 
verplicht worden behandeld. Een van de kenmerkende aspecten van dit tijdvak betreft de 
trans-Atlantische slavenhandel, het plantagesysteem en de opkomst van het abolitionisme, 
waardoor deze onderwerpen een vaste plaats in het Nederlandse curriculum hebben.40 Het 
examenprogramma voor het vmbo maakt daarentegen geen gebruik van de systematiek van de 
tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten. Het slavernijverleden in het vmbo-onderwijs is 
zodoende geen verplicht onderdeel van het schoolexamen, maar slechts een van de zes opties 
waarvoor een school kan kiezen.  
 
2.1	Lesmethodes	
De schoolboeken die in deze scriptie geanalyseerd zullen worden, zijn Memo (Malmberg), 
Geschiedeniswerkplaats (Noordhoff Uitgevers) en Feniks (ThiemeMeulenhoff). De selectie 
van de schoolboeken is medebepaald aan de hand van het onderzoek Enquête nieuwe 
examenprogramma voor het vak geschiedenis van Albert van der Kaap van Stichting 
leerplanontwikkeling in 2009.41 Van der Kaap heeft zijn onderzoek gebaseerd op 134 
enquêtes, gehouden onder geschiedenisdocenten die werkzaam zijn in de tweede fase havo en 
vwo. Op basis van de enquêtes concludeert Van der Kaap dat Memo, Geschiedeniswerkplaats, 
Feniks en Sprekend Verleden de belangrijkste methodes voor het geschiedenisonderwijs in de 
tweede fase zijn (zie figuur 1 en 2).42 Zowel op de havo als op het vwo is 
Geschiedeniswerkplaats de meest gebruikte methode. Volgens Van der Kaap hebben andere 
methodes slechts een klein marktaandeel en geven de genoemde methodes daarom een 
representatief beeld van het huidige geschiedenisonderwijs. 
 

                                                
38	 Albert	 van	 der	 Kaap	 en	 Alderik	 Visser,	 Geschiedenis.	 Vakspecifieke	 trendanalyse	 2016,	 Enschede:	 SLO	 –	 Nationaal	
expertisecentrum	leerplanontwikkeling	2016,	p.	17.	
39	Dit	 examenprogramma	werd	 in	 2007	 ingevoerd,	 naar	 aanleiding	 van	 het	 rapport	 van	 de	 commissie	 onder	 leiding	 van	
historicus	Piet	de	Rooij	in	2001.	De	commissie	benadrukte	dat	de	belangrijkste	doelstelling	van	het	geschiedenisonderwijs	
de	 ontwikkeling	 van	 historisch	 besef	 moet	 zijn.	 Om	 dat	 te	 bereiken	 moet	 in	 het	 schoolvak	 geschiedenis	 een	 door	 de	
commissie	zelf	bedachte	chronologie	worden	geleerd:	een	kader	van	tien	tijdvakken	waarin	49	kenmerkende	aspecten	van	
elk	tijdvak	staan	beschreven.	
40	 Arie	Wilschut,	 ‘Het	Nederlandse	 slavernijverleden	 en	het	 canonieke	 denken	over	 geschiedenisonderwijs’,	Kleio,	 nr.	 46	
(2005),	p.	35.	
41	Martijn	 Kleppe,	Canonieke	 icoonfoto’s.	 De	 rol	 van	 (pers)foto’s	 in	 de	Nederlandse	 geschiedschrijving	 (diss.	 Rotterdam),	
Delft:	Eburon	2013,	p.	49.	
42	Vanwege	de	beperkte	omvang	van	deze	masterscriptie	zullen	er	slechts	drie	lesmethodes	worden	behandeld.	Sprekend	
Verleden	 zal	 geen	 onderdeel	 van	 dit	 onderzoek	 uitmaken,	 omdat	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 andere	 drie	 lesmethodes	 deze	
methode	 niet	 alleen	 gebruikmaakt	 van	 een	 handboek	 en	 een	 opdrachtenboek,	 maar	 ook	 van	 een	 activiteitenboek.	
Wanneer	ik	alleen	het	handboek	zou	analyseren	en	daar	vervolgens	conclusies	uit	zou	trekken,	zou	dit	geen	eerlijk	resultaat	
over	de	aandacht	van	multiperspectiviteit	in	Sprekend	Verleden	opleveren.	Omdat	alleen	de	handboeken	in	dit	onderzoek	
zijn	 opgenomen,	 zou	 het	 bespreken	 van	 zowel	 het	 handboek	 als	 het	 activiteitenboek	 ten	 opzichte	 van	 de	 andere	
lesmethodes	tevens	een	onbetrouwbaar	resultaat	opleveren.		
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		Figuur	1	Methodekeuze	havo43	 					 																																			Figuur	2.	Methodekeuze	vwo44	
 
2.2	Visueel	lesmateriaal	
Over het onderwerp slavernijverleden zijn talloze documentaires en educatieve filmpjes voor 
het voortgezet onderwijs gemaakt. Omdat het onderzoek te klein is om naast de onderzochte 
lesmethodes alle bestaande documentaires en educatieve filmpjes over slavernij te analyseren, 
moet hierin een selectie worden gemaakt. De selectie van het aanvullend lesmateriaal is 
gebaseerd op de suggesties van entoen.nu, de website van de canon van Nederland, omdat 
sinds 2010 de canonvensters in het onderwijs gebruikt dienen te worden om de tien tijdvakken 
– en de kenmerkende aspecten daarvan – uit te werken en te illustreren.45 Zo kunnen docenten 
van onder andere het voortgezet onderwijs op de website entoen.nu suggesties vinden voor 
beeld en geluid omtrent het onderwerp slavernij.  
 In totaal bekijk en analyseer ik twaalf afleveringen waarvan de tijdsduur varieert van 
anderhalve minuut tot vijftien minuten, zoals te zien is in de tabel 1. De totale tijdsduur van 
het in dit onderzoek geanalyseerde materiaal bedraagt 98 minuten en 25 seconden. 
 
Aflevering	 Aanbieder	 Datum	 Tijdsduur	
Nederlandse	slavernij	–	Een	zwarte	bladzijde	in	onze	
geschiedenis	

Schooltv	(NTR)	 21-12-2005	 02:11	

Nederland	stopt	de	slavernij	–	Na	heel	veel	ellende	 Schooltv	(NTR)	 21-12-2005	 02:00	
Slaven	op	onze	plantages	–	Behandeld	als	honden	 Schooltv	(NTR)	 21-12-2005	 02:44	
Afschaffing	slavenhandel	-	1814	 Schooltv	(NTR)	 27-1-2005	 01:37	
Handel	in	slaven	–	Mensen	te	koop!	 Schooltv	(NTR)	 27-1-2005	 01:42	
Op	het	schip	–	De	overtocht		 Schooltv	(NTR)	 27-1-2005	 02:05	
Slavenhandel	 Vroeger	&	Zo	(NTR)	 16-3-2011	 13:44	
Slavernij:	slaven	 Vroeger	&	Zo	(NTR)	 11-11-2011	 14:02	
Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij	–	
Aflevering	1:	Handel	in	slaven	

Schooltv	(NTR)	 15-12-2011	 15:00	

Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij	–	
Aflevering	2:	Slaven	op	de	plantages	

Schooltv	(NTR)	 15-12-2011	 15:00	

HistoClips:	Slavernij	 Schooltv	(NTR)	 6-12-2012	 14:04	
Slavernij	 Het	Klokhuis	(NTR)	 21-02-2013	 14:06	
Tabel	1:	Overzicht	visueel	lesmateriaal	

                                                
43	 Albert	 van	 der	 Kaap,	 Enquête	 nieuwe	 examenprogramma	 voor	 het	 vak	 geschiedenis,	 Enschede:	 SLO	 –	 Nationaal	
expertisecentrum	leerplanontwikkeling	2009,	p.	28.	
44	Idem,	p.	29.	
45	 Ivo	 Sicking,	 ‘Canon	 van	 Nederland	 verplicht	 in	 kerndoelen	 onderwijs’,	 http://www.historien.nl/canon-van-nederland-
verplicht-in-de-kerndoelen-onderwijs/,	geraadpleegd	op	22	maart	2017.		
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3	Methode	
In dit onderzoek richt ik mij op de vraag in hoeverre het slavernijverleden in de lesmethodes 
geschiedenis en het visuele lesmateriaal vanuit verschillende perspectieven wordt 
onderwezen. Deze vraag beantwoord ik aan de hand van de narratologie, omdat het begrip 
multiperspectiviteit ook op deze verhaaltheorie van toepassing is. Binnen de narratologie is 
multiperspectiviteit een kenmerk van een vertelling of representatie waarbij meer dan één 
perspectief aan het publiek wordt getoond.46 Multiperspectiviteit kan worden bereikt door het 
aanwenden van verschillende verteltechnieken, omdat een bepaalde verteltechniek hand in 
hand gaat met een bepaalde visie op de vertelde gebeurtenissen.47 De aanwezigheid van 
multiperspectiviteit in de schoolboeken en het visuele lesmateriaal kan dus worden 
aangetoond door deze verschillende verteltechnieken te analyseren.48 Hiervoor maak ik 
gebruik van een narratieve analyse die met name gebaseerd is op het werk ‘De theorie van 
vertellen en verhalen’ van de Nederlandse literatuurwetenschapster Mieke Bal, waarin een 
theorie wordt uiteengezet waarmee verhalende teksten geanalyseerd kunnen worden. 
 
3.1	Het	startpunt:	de	theorie	van	Mieke	Bal	
Bals narratieve theorie vertrekt vanuit het onderscheid tussen drie niveaus die in een 
verhalende tekst aanwezig zijn, te weten ‘tekst’, ‘verhaal’ en ‘geschiedenis’.49 De theorie van 
de drie niveaus komt erop neer dat een geschiedenis wordt bewerkt tot een verhaal, dat 
vervolgens wordt omgezet in een verteltekst.50 Bals theorie en de daarbij behorende 
concepten verschaffen mij het juiste instrument om de verhalende teksten in de schoolboeken 
en het aanvullend lesmateriaal te beschrijven. Bal biedt echter geen kant-en-klare theorie aan 
om verhalende teksten te beschrijven, maar concepten die de onderzoeker moet zien als 
stukken gereedschap.51 52 Om het perspectiefgebruik in de educatieve middelen die het 
slavernijverleden behandelen te onderzoeken, is in dit onderzoek met name het niveau van het 
verhaal relevant. Bij de analyse van dit niveau staat het narratologische concept focalisatie 
centraal, omdat aan de hand van focalisatie aangegeven kan worden vanuit welk subject – en 
dus vanuit welk perspectief – de vertelde geschiedenis waargenomen wordt. Om te kunnen 
onderzoeken wat in de educatieve middelen wordt laten zien, welk verhaal wordt verteld en 
op welke manier dit wordt verteld, volstaat echter een analyse van alleen focalisatie niet. 
Daarom maakt in dit onderzoek ook de vertelinstantie – als onderdeel van het niveau van de 
vertelling – deel uit van de narratieve analyse.  

                                                
46	Marcus	Hartner,	Multiperspectivity,	 in:	Hühn,	Peter	e.a.	 (eds.),	The	 living	handbook	of	narratology,	Hamburg:	Hamburg	
University	 Press	 2013,	 http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Multiperspectivity,	 geraadpleegd	 op	 18	 augustus	
2017.	
47	Ann	Rigney	en	Kiene	Brillenburg	Wurth,	Het	 leven	van	 teksten:	een	 inleiding	 tot	de	 literatuurwetenschap,	Amsterdam:	
Amsterdam	University	Press	2006,	p.	183.	
48	N.B.	In	deze	scriptie	kijk	ik	naar	de	aanwezigheid	van	multiperspectiviteit	in	de	vertelde	geschiedenis	–	en	naar	de	keuze	
van	 de	 vertelde	 gebeurtenissen	 uit	 het	 slavernijverleden	 –	 in	 de	 schoolboeken	 en	 documentaires,	 maar	 niet	 naar	 de	
aanwezigheid	van	multiperspectiviteit	in	de	opdrachten	die	bij	de	leertekst	horen.	 
49	In	dit	onderzoek	zullen	de	niveaus	worden	toegelicht	aan	de	hand	van	meerdere	narratologen.	Deze	auteurs	maken	geen	
gebruik	 van	 dezelfde	 termen	 om	 de	 niveaus	 aan	 te	 duiden.	 Om	 verwarring	 te	 voorkomen,	 zullen	 in	 dit	 onderzoek	
structureel	de	termen	‘geschiedenis’,	‘verhaal’	en	‘vertelling’	worden	gebruikt.	
50	Wim	Bronzwaer,	‘Focaliseren	of	vertellen?’,	Forum	der	Letteren,	nr.	20	(1979),	p.	449.	
51	Mieke	Bal,	De	theorie	van	vertellen	en	verhalen.	Inleiding	in	de	narratologie,	Muiderberg:	Dick	Coutinho	1990,	p.	16.	
52	 Volgens	 Bal	 is	 het	 onmogelijk	 om	 alle	 aspecten	 van	 een	 tekst	 te	 beschrijven.	 Daarom	 zal	 de	 onderzoeker	 altijd	 de	
elementen	van	haar	theorie	uitzoeken	die	voor	zijn	of	haar	onderzoek	relevant	lijken.	
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3.1.1	De	keuze	van	het	gereedschap			
Elk verhaal wordt verteld door een vertelinstantie; hetgeen verteld wordt is altijd gekleurd 
door de visie van deze vertelinstantie. Het niveau waarop de vertelinstantie spreekt, wordt het 
primaire niveau van het verhaal genoemd. De primaire vertelinstantie is gewoonlijk niet 
alleen aan het woord, maar kan ook andere personages sprekend en kijkend laten optreden.53 
Het optreden van andere sprekers en waarnemers vormt een ingebed, secundair niveau.54 De 
visie van waaruit het verhaal wordt verteld werd vroeger in de verteltheorie aangeduid met 
termen als ‘perspectief’ en ‘point of view’. Mieke Bal maakt daarentegen bewust gebruik van 
de term ‘focalisatie’, omdat ‘perspectief’ en ‘point of view’ geen expliciet onderscheid maken 
tussen de visie van waaruit de elementen worden gepresenteerd – de focalisator – en de 
identiteit van de instantie die die visie onder woorden brengt – de verteller – terwijl het heel 
goed mogelijk is dat de verteller de visie van een ander persoon weergeeft.55 Zo kan de 
verteller van de lesmethode degene zijn die de geschiedenis vertelt, maar die tegelijkertijd de 
geschiedenis laat zien vanuit het perspectief van een personage die een rol in 
slavernijverleden heeft gespeeld 
 De vertelling en de focalisatie hangen dus nauw samen, maar hoeven niet 
noodzakelijkerwijs aan hetzelfde subject toegeschreven te worden. De focalisator en de 
verteller hebben wel samen invloed op wat de lezers te zien krijgen: zij beslissen in het 
verhaal wie vertelt, wie kijkt, waarover verteld en waarnaar gekeken wordt. Omdat dit 
onderzoek de wijze analyseert waarop de onderzochte educatieve middelen het 
slavernijverleden presenteren en perspectiveren, is het vaststellen van zowel de verteller als 
de focalisator onmisbaar. Het afzonderlijk beschrijven van de verteller en de focalisator stelt 
mij in staat rekening te houden met het feit dat hetzelfde slavernijverhaal in verschillende 
vormen en vanuit verschillende perspectieven kan worden gepresenteerd. Hiermee kan de 
vraag worden beantwoord wie in de educatieve middelen vertelt en focaliseert en wie tot 
object wordt gemaakt: focaliseren en vertellen louter de Nederlanders, de kolonisatoren of de 
slavenhandelaren of wordt het verhaal ook vanuit het gezichtspunt van de gekoloniseerden en 
de tot slaaf gemaakten gepresenteerd? Daarnaast zorgt de aparte beschrijving van de 
vertelling en focalisatie voor een beter begrip van hoe het slavernijverleden is geconstrueerd 
en hoe aan dit verleden betekenis wordt gegeven. Op deze manier kan ik me distantiëren van 
de ‘objectiviteit’ van de tekst in de schoolboeken en het visuele lesmateriaal en kan ik deze 
als waarheid aangenomen tekst bekritiseren.  
 Een ander belangrijk argument voor de keuze van deze narratologische concepten 
baseer ik op het werk van neerlandica en literatuurwetenschapper Maaike Meijer. Volgens 
Meijer maakt de narratologie, en met name focalisatie, het mogelijk de ongelijke distributie 
van subjectposities goed in beeld te krijgen.56 57 Zij is van mening dat de distributie van 
focalisatie bepaalt wie de macht heeft en wie de onderdrukte partij is in het verhaal: wie ziet 

                                                
53	 Hierbij	 moet	 een	 onderscheid	 worden	 gemaakt	 tussen	 woordvoerende	 vertellers	 en	 personages	 wiens	 visie	 wordt	
weergegeven	zonder	dat	zij	zelf	vertellers	zijn.	
54	Maaike	Meijer,	In	tekst	gevat.	Inleiding	tot	een	kritiek	van	representatie,	Amsterdam:	Amsterdam	University	Press	1996,	
p.	11.	
55	Mieke	Bal,	De	theorie	van	vertellen	en	verhalen.	Inleiding	in	de	narratologie,	Muiderberg:	Dick	Coutinho	1990,	p.	114.	
56	Maaike	Meijer,	In	tekst	gevat.	Inleiding	tot	een	kritiek	van	representatie,	Amsterdam:	Amsterdam	University	Press	1996,	
p.	76.	
57	Bij	subjectposities	draait	het	om	de	vraag	wie	subjecten	en	wie	objecten	van	focalisatie	zijn.	
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(subject) en wie wordt gezien (object)?58 Wanneer een personage niet of nauwelijks het 
subject maar juist vaak het object van focalisatie is, blijft zijn of haar verhaal onverteld en is 
dit personage in het nadeel.59  
 Niet alleen personages kunnen het object van focalisatie of van vertelling zijn; de 
focalisator en de verteller kunnen ook respectievelijk gebeurtenissen zien en vertellen. De 
gebeurtenissen die de focalisator en de verteller zien en vertellen, dragen bij aan het beeld dat 
het publiek van het schoolboek of van de documentaire van het slavernijverleden krijgt. 
Wanneer louter ‘positieve’ gebeurtenissen het object van vertelling of focalisatie zijn, zoals 
de afschaffing van het slavernijverleden en de heldendaden van de VOC, blijven de 
misstanden en de ellende die met het slavernijverleden gepaard gingen onverteld. Dit heeft tot 
gevolg dat het perspectief van de tot slaaf gemaakten ontbreekt. Omdat deze scriptie ook 
antwoord poogt te geven op de vraag in hoeverre de beschrijving van het slavernijverleden te 
positief is, worden ook deze gebeurtenissen geanalyseerd.    
 
3.1.2	Kanttekeningen		
Voordat de narratologische concepten worden uiteengezet, zijn bij de literaire narratieve 
analyse van Mieke Bal als uitgangspunt voor de methode enkele kritische kanttekeningen 
noodzakelijk. Een eerste kanttekening die moet worden gemaakt is dat de narratologische 
analyse van Mieke Bal op fictie wordt toegepast, terwijl in dit onderzoek non-fictionele 
bronnen centraal staan. Dit levert echter geen problemen op, omdat verhaalwerelden niet 
fictioneel hoeven te zijn. Volgens Bal worden gebeurtenissen altijd vanuit een bepaalde 
‘visie’ weergegeven: men beschrijft een situatie vanuit een bepaald gezichtspunt en men 
presenteert vanuit een bepaalde invalshoek, of het nu ‘waargebeurde’, historische feiten of 
verzonnen, fictionele gebeurtenissen betreft.60  
 Daarnaast is een van de fundamentele principes van narratologie dat de verteller in 
fictionele verhalen niet verward mag worden met de auteur van het verhaal. Omdat tevens in 
de lesmethodes en de documentaires de auteur niet eenvoudigweg gelijk kan worden gesteld 
aan de verteller, is hier het concept van de impliciete auteur van belang.61 De impliciete 
auteur is geen figuur die daadwerkelijk optreedt in de tekst, hij heeft geen hoorbare stem of 
zichtbare verschijningsvorm.62 Toch is de impliciete auteur degene waaraan de ideologische 
visie die uit de tekst af te leiden is toegeschreven kan worden.63 Hij is verantwoordelijk voor 
de opbouw van de tekst, de woordkeuze, de personagekeuze, de manier waarop personages 
voorgesteld worden, de citaatkeuze, onderwerpskeuze, enzovoort.  
 Binnen de narratologie bestaat veel discussie over het nut van dit concept van Wayne 
Booth. Booth definieert het begrip op verschillende manieren, wat niet alleen veel kritiek op 
                                                
58	Maaike	Meijer,	In	tekst	gevat.	Inleiding	tot	een	kritiek	van	representatie,	Amsterdam:	Amsterdam	University	Press	1996,	
p.	12.	
59	 In	 navolging	 van	Meijer	 poog	 ik	 in	 deze	 masterscriptie	 de	 ongelijke	 distributie	 van	 subjectposities	 aan	 de	 hand	 van	
focalisatie	aan	te	tonen,	maar	breid	ik	haar	theorie	tevens	uit	naar	het	niveau	van	de	vertelling.	Ook	op	het	niveau	van	de	
vertelling	kan	de	ongelijke	distributie	van	subjectposities	 in	beeld	worden	gebracht,	omdat	de	narratologische	begrippen	
focalisatie	en	vertelling	nauw	samenhangen.	Hierbij	draait	het	niet	om	het	zien,	maar	om	het	vertellen:	wie	spreekt	en	wie	
wordt	besproken?	
60	Mieke	Bal,	De	theorie	van	vertellen	en	verhalen.	Inleiding	in	de	narratologie,	Muiderberg:	Dick	Coutinho	1990,	p.	113.	
61	Het	concept	van	de	impliciete	auteur	is	geïntroduceerd	door	Wayne	Booth	om	de	ideologische	en	morele	standpunten	
van	een	narratieve	tekst	te	bespreken	en	te	analyseren	zonder	direct	te	verwijzen	naar	een	biografische	auteur.	
62	Luc	Herman	en	Bart	Vervaeck,	Vertelduivels.	Handboek	verhaalanalyse,	Brussel/Nijmegen:	VUBPress/Vantilt	2005,	p.	24.	
63	N.B.	De	auteur	van	vlees-en-bloed	kan	een	andere	visie	op	het	vertelde	hebben	dan	de	impliciete	auteur.		
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het ‘vage’ concept heeft veroorzaakt; dit heeft er tevens voor gezorgd dat de term niet op een 
eenduidige manier wordt toegepast. Daar komt bij dat de meeste deelnemers aan het debat 
over het narratologische concept van de impliciete auteur zich hebben gefocust op fictie en 
niet op non-fictie.64 Er zijn wel literaire theoretici die erop hebben gewezen dat in non-
fictionele teksten de verteller gelijk moet worden gesteld aan de impliciete auteur, maar zij 
beargumenteren deze stelling niet.65 Dit heeft ervoor gezorgd dat ik deels mijn eigen 
interpretatie aan deze narratologische term hebben moeten geven.66  
 In navolging van eerdergenoemde literaire theoretici stel ik de impliciete auteur gelijk 
aan de verteller in de schoolboeken en de documentaires.67 In deze scriptie zal ik zodoende 
binnen de non-fictieve schoolboeken en de documentaires spreken van een verteller, waar 
binnen fictie van een impliciete auteur gesproken zou worden. Ik heb hiervoor gekozen, 
omdat zelfs auteurs van non-fictie verschillende posities kunnen innemen of verschillende 
verklaringen voor dezelfde gebeurtenis kunnen geven. Lezers kunnen zich bewust zijn van 
dergelijke inconsistenties in het oeuvre van een auteur zonder dat ze concluderen dat ze fictie 
lezen; zij identificeren de verteller met de impliciete auteur van tekst.68 Daarnaast is binnen 
fictie de relatie tussen de impliciete auteur en personage(s) van groot belang: een personage 
kan als spreekbuis van – de ideologie en standpunten van – de impliciete auteur dienen.69 In 
de schoolboeken en de documentaires  wordt de geschiedenis daarentegen overwegend door 
een primaire externe vertelinstantie verteld, die slechts personages in korte citaten uit 
bestaande historische bronnen kan laten optreden. De impliciete auteur kan zodoende geen 
stem aan personages geven. Daarom beschouw ik de vertelinstantie als de spreekbuis van de 
impliciete auteur en stel ik deze dientengevolge aan elkaar gelijk.  
 Een andere kanttekening die geplaatst moet worden, is dat er een grote 
verscheidenheid bestaat aan benaderingen voor een narratieve analyse. Dit omdat niet alleen 
de literatuur-, film- en geschiedwetenschap, maar ook vele andere disciplines zich 
bezighouden met de studie van verhalen. Daardoor is er geen definitieve stap-voor-stap 
methode voor narratief onderzoek. Dit heeft tot gevolg dat geschiedenisschoolboeken onder 
de literatuurwetenschap vallen, waarbij de literaire narratologie van Mieke Bal het 
uitgangspunt vormt, terwijl de visuele bronnen tot de filmwetenschap behoren. Volgens film- 
en literatuurwetenschapper Peter Verstraten is deze literaire narratologie echter ook van 

                                                
64	 Dit	 komt	 mede	 doordat	 Booth	 het	 concept	 van	 de	 impliciete	 auteur	 heeft	 geïntroduceerd	 binnen	 het	 veld	 van	 de	
narratieve	fictie,	wat	duidelijk	wordt	uit	de	titel	van	zijn	studie:	The	Rhetoric	of	Fiction.	
65	Zie	o.a.	 James	Phelan,	Living	 to	Tell	About	 it.	A	Rhetoric	and	Ethics	of	Character	Narration,	 Ithaca	and	London:	Cornell	
University	Press	2005,	p.	200;	James	Phelan,	‘The	Implied	Author,	Deficient	Narration,	and	Nonfiction	Narrative.	Or,	What’s	
Off-Kilter	 in	 The	 Year	 of	 Magical	 Thinking	 and	 The	 Diving	 Bell	 and	 the	 Butterfly?’,	 Style,	 nr.	 1	 (2011),	 p.	 139;	 Markku	
Lehtimäki,	 The	 Poetics	 of	 Norman	 Mailer’s	 Nonfiction.	 Self-Reflexivity,	 Literary	 Form,	 and	 the	 Rhetoric	 of	 Narrative,	
Tampere:	Tampere	University	Press	2005,	p.	339;	Dejin	Xu,	Race	and	Form.	Towards	a	Contextualized	Narratology	of	African	
American	Autobiography,	Bern:	Peter	Lang	2007,	p.	30.		
66	Er	zijn	dus	meerdere	mogelijkheden	om	het	concept	van	de	impliciete	auteur	in	te	zetten	in	non-fictie.	De	manier	waarop	
ik	 van	 dit	 begrip	 gebruikmaak	 is	 niet	 de	 perfecte	 oplossing	 –	 en	 tevens	 niet	 zonder	 problemen	–	maar	 een	 van	de	 vele	
manieren	waarop	‘de	impliciete	auteur’	geïnterpreteerd	en	toegepast	kan	worden.			
67	 Ik	 ben	 me	 ervan	 bewust	 dat	 het	 gelijkstellen	 van	 de	 impliciete	 auteur	 aan	 de	 verteller	 in	 de	 schoolboeken	 en	 de	
lesmethodes	niet	geheel	zonder	problemen	is,	omdat	binnen	de	narratologie	–	en	specifiek	binnen	fictieve	verhalen	–een	
onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	de	impliciete	auteur	en	de	verteller,	omdat	de	verteller	een	instantie	is	die	zichtbaar	is	
in	het	verhaal	dat	zij	 formuleert	en	dus	onderdeel	uitmaakt	van	de	tekst,	 terwijl	de	 impliciete	auteur	een	construct	 is	en	
niet	in	de	tekst	optreedt.		
68	Simon	Verdegem,	Plutarch's	Life	of	Alcibiades.	Story,	Text	and	Moralism,	Leuven:	Leuven	University	Press	2010,	p.	82	
69	Maria	Nikolajeva,	The	Rhetoric	of	Character	in	Children’s	Literature,	Maryland:	Scarecrow	Press	2003,	p.	4.	
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toepassing op films, omdat films net zoveel tekstuele elementen als visuele elementen 
bevatten, zoals dialogen, vertellers en voice-over.70 Dit betekent dat zowel de schoolboeken 
als het aanvullend lesmateriaal aan de hand van de literaire narratologie bestudeerd worden, 
maar dat – waar nodig – het onderzoek naar het visuele materiaal ondersteund en aangevuld 
wordt door de filmnarratologie.71  
 Ook hier is een kanttekening op haar plaats: het aanbevolen visuele lesmateriaal in de 
canon van Nederland heeft meer weg van een documentaire dan van een film. Omdat de 
documentaire op verschillende punten afwijkt van de film, kunnen de visuele bronnen niet 
alleen aan de hand van de literaire- en filmnarratologie worden onderzocht. Zo zijn in een 
film bijvoorbeeld geen sporen te vinden van een vertellende instantie – er lijkt sprake van 
‘onzichtbare’ vertelling – terwijl in een documentaire daarentegen vaak een presentator aan 
bod komt.72 Omdat er geen studies zijn die de narratieve analyse als methode voor de 
bestudering van documentaires hebben gebruikt, zal ik in de methode in dit onderzoek de 
criteria van de film- en literaire narratologie combineren en aanvullen daar waar de film 
expliciet van de documentaire afwijkt. 
 
3.2	Het	gereedschap		
 
3.2.1	De	vertelling	
Binnen het vertelniveau staat de vraag centraal wanneer wie de vertelde geschiedenis in de 
educatieve middelen vertelt. Bij de beantwoording van deze vraag is de verteller het meest 
centrale begrip, omdat elk verhaal door een vertelinstantie wordt verteld. De identiteit van de 
vertelinstantie, de mate waarin en de wijze waarop die identiteit in de tekst wordt 
gekarakteriseerd en de keuzes die daarmee samenhangen, geven het verhaal zijn specifieke 
‘gezicht’.73 Omdat de verteller in de educatieve middelen zodoende mede de visie op het 
slavernijverleden bepaalt, wordt binnen het niveau van de vertelling de vertelinstantie 
geanalyseerd. Daarnaast zal ook worden onderzocht wat er wordt gezegd – welke keuze wordt 
er gemaakt van het materiaal? Wat wordt wel en wat wordt niet laten zien? Dit omdat de 
selectie van de fragmenten ook bepalend is voor de visie op het slavernijverleden in de 
educatieve middelen. 
		
3.2.1.1	Vertelinstantie		
Het vertellen drukt een verhouding uit tussen een actief subject – de vertelinstantie – en een 
passief object – het vertelde.74 Deze relatie zorgt voor verschillende soorten van vertellen. De 
manier van vertellen die op dit onderzoek van toepassing is, gaat uit van de relatie tussen het 
niveau waarop verteld wordt en het niveau waarop het vertelde zich afspeelt.75 Als de 
verteller boven de ruimte van het vertelde staat, is hij extern. Dit betekent dat de 

                                                
70	Mieke	Bal,	De	theorie	van	vertellen	en	verhalen.	Inleiding	in	de	narratologie,	Muiderberg:	Dick	Coutinho	1990,	p.	9.	
71	Alleen	waar	verschil	optreedt	tussen	film-	en	literaire	narratologie,	en	tussen	film	en	documentaire,	wordt	dat	expliciet	
benoemd.	Wanneer	 in	algemene	termen	wordt	gesproken	over	narratologische	concepten,	kan	ervan	uit	worden	gegaan	
dat	deze	op	dezelfde	manier	op	zowel	de	schoolboeken	als	het	visuele	materiaal	toegepast	kunnen	worden.		
72	Peter	Verstraten,	Handboek	filmnarratologie,	Nijmegen:	Vantilt	2008,	p.	34.	
73	Mieke	Bal,	De	theorie	van	vertellen	en	verhalen.	Inleiding	in	de	narratologie,	Muiderberg:	Dick	Coutinho	1990,	p.	27.	
74	Luc	Herman	en	Bart	Vervaeck,	Vertelduivels.	Handboek	verhaalanalyse,	Brussel/Nijmegen:	VUBPress/Vantilt	2005,	p.	85.	
75	Ibidem.	
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vertelinstantie nergens expliciet naar zichzelf als personage verwijst.76 Een interne verteller 
daarentegen maakt als personage onderdeel uit van het vertelde, van de geschiedenis. Simpel 
gezegd: een externe verteller is een verteller die over anderen vertelt en een interne verteller is 
een verteller die over zichzelf vertelt. In documentaires zijn er twee soorten vertellers te 
onderscheiden, afhankelijk van of ze op het scherm zichtbaar zijn of niet. Een voice-over-
verteller is een verteller die onzichtbaar is en waarvan het publiek alleen de stem hoort. Een 
on-screen verteller is daarentegen een verteller die lichamelijk zichtbaar is op het scherm.77 
Ook binnen de documentaire kunnen deze beide soorten vertellers onderverdeeld worden in 
interne en externe vertellers.78 
 De manier van vertellen in de schoolboeken en het visuele lesmateriaal kan worden 
onderzocht aan de hand van de volgende vraag: is degene die in de schoolboeken en 
documentaires over het slavernijverleden of personages uit dit verleden vertelt een personage 
binnen dit verleden? Wanneer deze vraag positief beantwoord kan worden, betreft het een 
interne verteller. Zo niet, dan is er sprake van een externe verteller. Omdat een afwisseling 
van interne en externe vertellers voor meerdere visies op het slavernijverleden zorgt, zal ik in 
zowel de schoolboeken als het visuele lesmateriaal de verschillende vertelinstanties 
bestuderen. 
 
3.2.2	Het	verhaal	
Binnen het niveau van het verhaal is het doel om middels taalkundige kenmerken vast te 
stellen wanneer wiens visie op de beschreven geschiedenis in de educatieve middelen wordt 
gepresenteerd. Hierbij is focalisatie het meest centrale begrip, omdat met behulp van dit 
narratologische concept de perspectiefverschijnselen die in het lesmateriaal over het 
slavernijverleden aan bod komen, aangetoond kunnen worden.79 
 
3.2.2.1	Focalisatie	
Luc Herman en Bart Vervaeck beschrijven de term focalisatie als de verhouding tussen het 
gefocaliseerde en de focalisator.80 In elk verhaal is sprake van een subject van focalisatie – de 
vertelinstantie, die op zijn beurt weer een of meer personages kan laten focaliseren – en een 
object van focalisatie – dat wat de focalisator waarneemt en doorgeeft vanuit een 
vanzelfsprekend subjectief perspectief.81 Dit komt op het volgende neer: A (de verteller op 
tekstniveau) vertelt dat B (de focalisator op verhaalniveau) ziet wat C (de actant op het niveau 

                                                
76	Mieke	Bal,	De	theorie	van	vertellen	en	verhalen.	Inleiding	in	de	narratologie,	Muiderberg:	Dick	Coutinho	1990,	p.	29.	
77	Manfred	 Jahn,	A	Guide	 to	Narratological	 Film	Analysis,	 in:	Poems,	 Plays,	 and	 Prose:	 A	Guide	 to	 the	 Theory	 of	 Literary	
Genres.	Cologne:	University	of	Cologne	2003,	F4.2.1.	
78	 In	het	geval	van	de	documentaires	versta	 ik	onder	een	 interne	verteller	een	personage	dat	onderdeel	uitmaakt	van	de	
vertelde	 geschiedenis,	 zoals	 bijvoorbeeld	 een	 tot	 slaaf	 gemaakte	 of	 juist	 een	 slavenhandelaar	 en	 onder	 een	 externe	
verteller	een	algemene	verteller,	zoals	bijvoorbeeld	de	presentator,	als	onderdeel	van	het	filmisch	compositieapparaat,	of	
een	historicus.	
79	N.B.	De	verteller	en	de	focalisatie	bepalen	samen	de	narratieve	situatie.	De	focalisator	is	een	aspect	van	het	verhaal	dat	
de	 verteller	 vertelt.	 Focalisatie	 kan	 daarom	 alleen	 in	 combinatie	 met	 de	 vertelinstantie	 het	 perspectiefgebruik	 in	 het	
lesmateriaal	aantonen.	
80	Luc	Herman	is	hoogleraar	Engelstalige	literatuur,	verhaaltheorie	en	verhaalanalyse	aan	de	Universiteit	van	Antwerpen	en	
Bart	Vervaeck	is	hoogleraar	literatuur	en	verhaaltheorie	aan	de	KU	Leuven.	
81	Maaike	Meijer,	In	tekst	gevat.	Inleiding	tot	een	kritiek	van	representatie,	Amsterdam:	Amsterdam	University	Press	1996,	
p.	12.	
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van de geschiedenis) doet.82 Bij focalisatie gaat het dus om de relatie tussen de visie en 
datgene wat ‘gezien’, wat waargenomen wordt.83  
 Net als bij de vertelinstantie maakt Bal bij focalisatie onderscheid tussen de interne en 
de externe positie van de focalisator ten opzichte van het vertelde verhaal. Wanneer een 
verteller die zelf nooit als figuur in het verhaal optreedt en de hoogste vertelinstantie is een 
personage of gebeurtenis bekijkt, hebben we te maken met een externe focalisator. Deze 
verteller kan vervolgens ook inbedding van focalisatie toestaan.84 Wanneer de focalisator als 
personage in het verhaal optreedt, is hij niet de hoogste vertelinstantie en is er sprake van een 
interne focalisator en ingebedde focalisatie.  De manier van focaliseren in de schoolboeken en 
het visuele lesmateriaal kan worden onderzocht aan de hand van de volgende vraag: is degene 
die in de schoolboeken en documentaires het slavernijverleden of personages uit dit verleden 
ziet een personage binnen dit verleden? Wanneer deze vraag positief beantwoord kan worden, 
is er sprake van interne focalisatie. Zo niet, dan betreft het externe focalisatie.  
 In dit onderzoek analyseer ik zowel de interne als externe focalisatie, omdat een 
afwisseling ervan ertoe leidt dat het slavernijverleden vanuit meerdere perspectieven wordt 
weergegeven. De uitkomst van deze focalisatieanalyse kan dus bijdragen aan de vraag naar de 
toepassing van het begrip multiperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
82	Mieke	Bal,	De	theorie	van	vertellen	en	verhalen.	Inleiding	in	de	narratologie,	Muiderberg:	Dick	Coutinho	1990,	p.	118;	
Peter	Verstraten,	Handboek	filmnarratologie,	Nijmegen:	Vantilt	2008,	p.	21.		
83	Omdat	de	term	focalisatie	uitgaat	van	een	relatie	worden	in	dit	onderzoek	allebei	de	polen	van	deze	relatie	–	het	subject	
en	het	object	van	focalisatie	–	apart	bekeken.	
84	José	Sanders	en	Gisela	Redeker,	‘Perspectief	in	narratieve	teksten’,	Forum	der	Letteren,	nr.	1	(1993),	p.	83.	
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4	Analyse	lesmethodes		
 
4.1	Geschiedeniswerkplaats	
Het havo- en vwo-handboek van Geschiedeniswerkplaats behandelen tien historische 
tijdvakken. Het thema ‘slavernij’ wordt in het zevende tijdvak ‘De tijd van pruiken en 
revoluties’ behandeld. Het handboek voor havo telt in totaal 188 pagina’s, waarvan 2 pagina’s 
aandacht besteden aan het slavernijverleden.85 Het handboek voor vwo bespreekt in 3 van de 
in totaal 204 pagina’s het slavernijverleden.86  

Tabel	2:	Gegevens	Geschiedeniswerkplaats	
	

4.1.1	Vertelinstantie		
In Geschiedeniswerkplaats wordt het slavernijverleden met name door de vertelinstantie op 
het primaire niveau verteld. Zoals de beginpassage van de paragrafen in zowel de havo- als de 
vwo-editie van Geschiedeniswerkplaats duidelijk maakt, positioneert deze primaire 
vertelinstantie zich boven de ruimte van het vertelde: 
 
 In de 16e eeuw gingen de Spanjaarden en de Portugezen slaven uit Afrika halen. Ze stelden hen tewerk 
 op de plantages in hun Amerikaanse kolonies. Later gingen ook andere landen aan de trans-Atlantische 
 slavenhandel meedoen. Tijdens de verlichting ontstond een beweging tegen slavernij.87  
 
In deze passage maakt de primaire verteller als personage geen onderdeel uit van de 
geschiedenis waardoor er sprake is van een externe verteller. Zoals in tabel 3 te zien is, staat 
de primaire externe vertelinstantie ook – zeer sporadisch – het woord af aan vertellers op het 
tweede niveau. Hoewel secundaire vertellers aan het woord worden gelaten, is de primaire 
externe vertelinstantie het dominant vertellende subject: in het havo-handboek zijn slechts 3 
van de 70 zinnen in de paragraaf over het slavernijverleden toebedeeld aan secundaire 
vertellers, tegenover 4 van de 100 in het vwo-handboek.88  

                                                
85	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	havo.	
Handboek	historisch	overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	108	–	109.		
86	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	vwo.		
Handboek	historisch	overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	117	–	119.		
87	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	vwo.	
Handboek	 historisch	 overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	 p.	 117;	 Tom	van	der	Geugten,	 Bernadette	
Hijstek	 en	 Dik	 Verkuil	 (red.),	 Geschiedeniswerkplaats.	 Geschiedenis	 Tweede	 Fase	 havo.	 Handboek	 historisch	 overzicht.	
Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	108.	
88	 Zie	 tabel	 3	 en	 bijlage	 1	 en	 2	 voor	 het	 aantal	 absolute	 en	 relatieve	 zinnen	 toebedeeld	 aan	 secundaire	 vertellers	 in	
Geschiedeniswerkplaats.	

Methode	
	

Auteurs	
	

Jaar		
van	uitgave	

Totaalaantal	
pagina’s		

Aantal	pagina’s	
slavernij	(absoluut)	

Aantal	
pagina’s	
slavernij	(%)		

GW	havo	 Tom	van	der	
Geugten,	
Bernadette	Hijstek,	
Dik	Verkuil	

2012	 188	 2	 1,06	

GW	vwo	 Tom	van	der	
Geugten,	
Bernadette	Hijstek,	
Dik	Verkuil	

2012	 204	 3	 1,47	
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Methode	 Vertellers	op	het	tweede	niveau	 Intern/	
extern	

Pagina	 Aantal	
zinnen	
(Absoluut)		

Aantal								
zinnen	
(%)	

GW	havo	 Olaudah	Equiano	(Afrikaans	slachtoffer	
slavernij)	

Intern	
	

108	 3	 4,29	

Totaal		 	 	 	 3	 4,29	

GW	vwo	 Nederlandse	slavenhandelaar	(identiteit		 Intern	 117	 1	 1	

Olaudah	Equiano	(Afrikaans	slachtoffer	
slavernij)	

Intern	 119	 3	 3	

Totaal		 	 	 	 4	 4	

Tabel	3:	Overzicht	secundaire	vertellers	in	Geschiedeniswerkplaats	
	
In zowel de havo- als de vwo-uitgave worden de volgende zinnen uit de autobiografie van 
Olaudah Equiano geciteerd: 
 
 Weldra was ik benedendeks gebracht, en daar kregen mijn neusgaten een begroeting zoals ik nog nooit 
 van mijn leven had meegemaakt. Door de verfoeilijke stank samen met het huilen werd ik zo ziek en 
 beroerd dat ik niet kon eten… Ik verlangde nu naar de laatste vriend, de dood, om mij te verlossen.89  
 
In deze passage is goed te zien dat een interne verteller in de ik-vorm over zijn ervaringen 
tijdens de overtocht naar Amerika vertelt. Na deze informatie vermeldt de externe verteller in 
het vwo-handboek dat er in 1999 twijfel ontstond over de authenticiteit van de eerste 
hoofdstukken van het boek van Equiano: ‘Een historicus had documenten ontdekt waaruit 
bleek dat hij niet in Afrika maar in de VS was geboren. Equiano zou de eerste hoofdstukken 
hebben gebaseerd op getuigenissen van andere slaven.’90 De enige keer dat een slachtoffer 
van slavernij het woord krijgt, worden zijn woorden meteen in twijfel getrokken. Door te 
vermelden wat historici over de betrouwbaarheid van deze bronnen dachten, breekt impliciet 
de visie van de sturende vertelinstantie door de ingebedde visie van de slaaf heen.   
 
4.1.2	Focalisatie	
Omdat het vertellende subject in principe ook het focaliserende subject is, is in 
Geschiedeniswerkplaats de primaire vertelinstantie tevens het primair focaliserende subject. 
Zoals in tabel 4 te zien is, is er in Geschiedeniswerkplaats weinig sprake van ingebedde 
focalisatie. Daarom is de dominante externe verteller tevens het overheersende focaliserende 
subject. Deze buiten de geschiedenis staande verteller is degene die de gebeurtenissen bekijkt, 
zoals te zien is in de volgende passage: 
 
 De slaven werden op overvolle schepen naar Amerika gebracht. De zeereis, die twee maanden 
 duurde, was afschuwelijk. In de ruimen was de stank niet te harden en er was gebrek aan schoon 
 drinkwater en aan eten.91  

                                                
89	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	vwo.	
Handboek	 historisch	 overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	 p.	 119;	 Tom	van	der	Geugten,	 Bernadette	
Hijstek	 en	 Dik	 Verkuil	 (red.),	 Geschiedeniswerkplaats.	 Geschiedenis	 Tweede	 Fase	 havo.	 Handboek	 historisch	 overzicht.	
Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	108.	
90	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	vwo.	
Handboek	historisch	overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	119.	
91	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	havo.	
Handboek	historisch	overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	108.	
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In dit citaat is de verteller-focalisator alwetend: de visie is afkomstig van een externe 
vertelinstantie die overzicht over het geheel heeft. De gebeurtenissen worden echter niet 
alleen vanuit het perspectief van de primaire vertelinstantie aangeboden. De vertelinstantie 
beschrijft de verhaalwereld ook – hoewel zeer incidenteel – vanuit het perspectief van andere 
personages. 
 
Methode	 Focalisatie	op	het	tweede	niveau	 Intern/	

extern	
Pagina	 Aantal	

zinnen	
(Absoluut)		

Aantal								
zinnen	
(%)	

GW	havo	 Olaudah	Equiano	(Afrikaans	slachtoffer	
slavernij)	

Intern	
	

108	 3	 4,29	

Totaal		 	 	 	 3	 4,29	

GW	vwo	 Nederlandse	slavenhandelaar	(identiteit		 Intern	 117	 1	 1	
Olaudah	Equiano	(Afrikaans	slachtoffer	
slavernij)	

Intern	 119	 3	 3	

Bartolomé	de	las	Casas	(Spaanse	priester)	 Intern	 117	 2	 2	

Totaal		 	 	 	 6	 6	

Tabel	4:	Overzicht	secundaire	focalisatie	in	Geschiedeniswerkplaats	
	
Een voorbeeld van ingebedde focalisatie is het al eerder aangehaalde citaat van Olaudah 
Equiano.92 Scholieren krijgen de gebeurtenissen tijdens de overtocht vanuit de visie en 
ervaringen van Equiano te zien. In de geciteerde passage uit de biografie van Equiano is dit 
personage zowel de interne focalisator als de interne verteller. In Geschiedeniswerkplaats 
voor vwo komt in de leertekst ook ingebedde focalisatie voor waarbij de externe verteller aan 
het woord blijft. Van een dergelijke ingebedde focalisatie is sprake in het volgende citaat: 
 
 In 1514 keerde de Spaanse priester Bartolomé de las Casas terug uit de Spaanse kolonie 
 Hispaniola (Haiti en Dominicaanse Republiek). Hij had daar gezien hoe de Indiaanse slaven in groten 
 getale stierven door ziektes en door slavenarbeid.93  
 
In de eerste zin is een externe verteller aan het woord die tevens focaliseert. In de tweede zin 
is echter de Spaanse priester het subject van waaruit de verhaalwereld wordt waargenomen 
Hoewel de primaire externe verteller aan het woord blijft, worden de gebeurtenissen 
beschreven vanuit het perspectief van Bartolomé de las Casas.  
 
4.1.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?	
Hierboven is duidelijk geworden dat de primaire vertelinstantie het dominante subject van 
zowel vertelling als focalisatie is. Dit heeft tot gevolg dat het slavernijverleden met name 
vanuit het perspectief van dit anonieme subject wordt verteld. Opvallend is dat de primaire 
verteller slechts één keer een tot slaaf gemaakte als subject van vertelling en focalisatie 
toelaat. Dit heeft tot gevolg dat in de paragraaf over het slavernijverleden op het secundaire 
niveau een blank perspectief overheerst. Zelfs wanneer de misstanden in 
Geschiedeniswerkplaats ter sprake komen, is het primair vertellende en focaliserende subject 
                                                
92	Zie	voor	dit	citaat	paragraaf	5.1.2.	
93	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	vwo.	
Handboek	historisch	overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	117.	



 26 

dominant en zijn de slaven het object van vertelling en focalisatie. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat Geschiedeniswerkplaats van alle methodes de meeste aandacht besteedt aan 
het leed van de slaven. In het havo-handboek wordt 14,3 % van het totale aantal zinnen aan de 
verschrikkingen toebedeeld tegenover 11 % in het vwo-handboek – alsnog geen hoog 
percentage. 
 Hoewel de identiteit van de primair externe verteller in Geschiedeniswerkplaats 
onbekend blijft, spreekt uit de keuze van de gebeurtenissen als object van vertelling en de 
manier waarop over deze gebeurtenissen wordt gesproken een westers perspectief. Een goed 
voorbeeld van een dergelijk overheersend wit perspectief is de manier waarop het verzet 
tegen slavernij in Geschiedeniswerkplaats wordt behandeld. Allereerst valt op dat het 
slavernijverzet en de afschaffing van slavernij – twee ‘positieve’ Europese gebeurtenissen uit 
het slavernijverleden – een centrale plaats in beide handboeken innemen, waardoor deze 
zwarte bladzijde uit de geschiedenis een positieve draai krijgt.94 Daarnaast is een opvallende 
bevinding dat de rol van de slaven in dit verzet niet wordt besproken. Afrikaanse 
verzetshelden zijn noch het subject noch het object van vertelling, zoals duidelijk wordt in het 
volgende citaat:  
 
 In de 18e eeuw ontstond een beweging tegen de slavernij: het abolitionisme. Het werd geïnspireerd door 
 het christendom en de verlichting. Verlichte critici vonden slavernij in strijd met de natuurlijke 
 gelijkheid van de mensen.95  
 
In dit citaat is het de externe verteller die vertelt én focaliseert en vormen verlichte, blanke 
critici het object van vertelling en focalisatie. In Geschiedeniswerkplaats zijn het met name 
blanke, westerse personages die in verband met het slavernijverzet als object worden 
besproken, zoals Adam Smith en Harriet Beecher. Op die manier wordt de afschaffing van 
slavernij gezien als het positieve resultaat van Europese inzet. 
 Een andere opmerkelijke bevinding is dat beide handboeken van 
Geschiedeniswerkplaats slavernij in Europese context behandelen. Het aandeel van de 
Nederlanders in de slavenhandel en slavernij blijft grotendeels onbesproken.96 Er wordt 
slechts vermeld dat Nederland mee ging doen aan de slavernij, met als reden dat er tekorten 
aan arbeidskrachten op de suikerrietplantages in Brazilië waren – een economische 
rechtvaardiging voor de Nederlandse slavenhandel. Hiermee in verband wordt de hoeveelheid 
slaven die Nederland heeft verscheept genoemd: ‘Nederlandse schepen vervoerden 550.000 
slaven, bijna vijf procent van het totaal. De Portugezen en de Britten verscheepten de meeste 
slaven.’97 Door het aantal vervoerde Nederlandse slaven als percentage ten opzichte van het 
totale aantal vervoerde slaven in Europa uit te drukken, wordt het Nederlandse aandeel  
                                                
94	 Namelijk	 38,6	 %	 van	 het	 totale	 aantal	 zinnen	 in	 havo	 en	 35	 %	 van	 het	 totale	 aantal	 zinnen	 in	 vwo	 gaan	 over	 dit	
onderwerp.	Zie	bijlage	5	voor	het	aantal	absolute	en	relatieve	zinnen	over	het	verzet	tegen	en	de	afschaffing	van	slavernij	in	
Geschiedeniswerkplaats.	
95	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	vwo.	
Handboek	 historisch	 overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	 p.	 118;	 Tom	van	der	Geugten,	 Bernadette	
Hijstek	 en	 Dik	 Verkuil	 (red.),	 Geschiedeniswerkplaats.	 Geschiedenis	 Tweede	 Fase	 havo.	 Handboek	 historisch	 overzicht.	
Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	109.	
96	Zie	bijlage	4	voor	het	aantal	absolute	en	relatieve	zinnen	betreffende	het	Nederlands	aandeel	in	Geschiedeniswerkplaats.	
97	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	vwo.	
Handboek	historisch	overzicht.	Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	118;	Tom	van	der	Geugten,	Bernadette	
Hijstek	en	Dik	Verkuil	(red.),	Geschiedeniswerkplaats.	Geschiedenis	Tweede	Fase	havo.	Handboek	historisch	overzicht.	
Groningen/Houten:	Noordhoff	Uitgevers	2012,	p.	108	
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geminimaliseerd weergegeven. Een andere nuance wordt aangebracht wanneer het aantal 
overleden slaven tijdens de overtocht aan bod komt: ‘Van de slaven die Nederlanders 
vervoerden, overleed ongeveer 14 procent tijdens de reis. Dat is veel, maar voor de 
bemanning op de schepen gold ongeveer hetzelfde sterftecijfer.’ Door dit soort nuances aan te 
brengen, wordt de rol van de Republiek in de slavenhandel gebagatelliseerd weergegeven.  
 
4.2	Memo	
Het havo- en het vwo-leerboek voor de bovenbouw van Memo bestaan uit veertien 
hoofdstukken. In deze lesmethodes komt het slavernijverleden in het achtste hoofdstuk 
‘Verlichting en revoluties’ voor. Het leerboek voor havo bestaat uit 312 pagina’s, waarvan er 
5 het slavernijverleden behandelen.98 Het leerboek voor vwo telt 384 pagina’s, waarvan in 6 
bladzijdes aandacht wordt besteed aan slavernij en de slavenhandel.99 

Tabel	5:	Gegevens	Memo 
 
4.2.1	Vertelinstantie	
De schoolboekteksten over het slavernijverleden in Memo havo en vwo worden overwegend 
vanuit de primaire vertelinstantie verteld. Dit primair vertellende subject behoort niet tot de 
vertelde geschiedenis en is zodoende een externe vertelinstantie.100 Het volgende citaat uit 
Memo is een goed voorbeeld van een passage waarin de externe verteller aan het woord is: 
 
 Dat er in Afrika slaven te koop waren, wisten de Europeanen via hun contacten met Arabische 
 handelaren. Vanaf 1500 kochten de Portugezen zelf slaven in Afrika. Ook andere landen, zoals 
 Spanje, Engeland, Frankrijk, Nederland en Denemarken bouwden forten op de kust van West-
 Afrika.101 
 
De primaire vertelinstantie vertelt niet over zichzelf of over haar eigen ervaringen, maar over 
anderen: de verteller is alwetend. Zoals te zien is in onderstaande tabel, wordt in de 
handboeken voor havo en vwo de geschiedenis tevens verteld door vertellers op het tweede 
niveau. Opvallend is dat slechts één externe verteller het woord in de vwo-editie van Memo 
krijgt: in deze lesmethode komen met name intern vertellende subjecten aan bod. Het 
volgende openingscitaat van beide Memo-handboeken is een goed voorbeeld van een 
dergelijke ingebedde vertelinstantie: ‘Langzame straffen maken meer indruk dan snelle. 
Vijfentwintig zweepslagen die in een kwartier worden toegebracht, maken veel meer indruk 

                                                
98	Dick	Berents	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	havo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	155	–	159.	
99	Pia	Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	196	–	201.		
100	Doordat	deze	externe	verteller	geen	deel	uitmaakt	van	de	vertelde	geschiedenis	als	personage,	blijft	de	identiteit	van	de	
verteller	onbekend.	
101	Pia	Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	200;	Dick	
Berents	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	havo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	156.	

Methode	
	

Auteurs	
	

Jaar		van	
uitgave	

Totaalaantal	
pagina’s		

Aantal	pagina’s	
slavernij	(absoluut)	

Aantal	pagina’s	
slavernij	(%)	

Memo	havo	 Dick	Berents	
e.a.	

2011	 312	 5	 1,60	

Memo	vwo	 Pia	Fruytier	
e.a.	

2011	 2384	 6	 1,56	
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dan vijftig in vijf minuten.’102 In dit citaat adviseert de Franse plantagehouder in Haïti, een 
verteller die deel uitmaakt van de vertelde geschiedenis, zijn collega’s over het straffen van 
ongehoorzame slaven. 
 Hoewel de primaire vertelinstantie vertellers op het tweede niveau aan het woord laat, 
blijft zij de dominante vertelinstantie in Memo. In het havo-handboek krijgen de secundaire 
vertellers samen in slechts dertien zinnen het woord; in het vwo-handboek komt dit aantal op 
slechts tien zinnen uit.103  
 

Methode	
	

Vertellers	op	het	tweede	niveau	
	

Intern/	
Extern	

Pagina	
	

Aantal	zinnen	
(Absoluut)	

Aantal								
zinnen	(%)	

Memo	
havo	

Franse	plantagehouder	in	Haïti	(identiteit	
onbekend)	

Intern	
	

155	 1	 0,77	

Een	opzichter	(identiteit	onbekend)	 Intern	 155	 1	 0,77	
James	Hammond	(Amerikaanse	senator)	 Intern	 158	 3	 2,31	
Thomas	Jefferson	(Amerikaanse	president)	 Intern	 159	 8	 6,16	

Totaal		 	 	 	 13	 10,01	

Memo	
vwo	

Franse	plantagehouder	in	Haïti	(identiteit	
onbekend)	

Intern	
	

196		 1	 0,71	

Een	opzichter	(identiteit	onbekend)	 Intern	 196	 1	 0,71	
Piet	Emmer	(Nederlands	historicus)	 Extern	 199	 4	 2,84	
Thomas	Jefferson	(Amerikaanse	president)	 Intern	 200	 4	 2,84	

Totaal		 	 	 	 10	 7,10	

Tabel	6:	Overzicht	secundaire	vertellers	in	Memo	
 
4.2.2	Focalisatie	
Net als in Geschiedeniswerkplaats is in Memo de primaire externe vertelinstantie tevens het 
dominant focaliserende subject op het primaire niveau: slecht sporadisch geeft de verteller de 
visie van andere personages weer.104 De verhaalwereld wordt zodoende grotendeels vanuit het 
perspectief van deze externe vertelinstantie waargenomen: 
 
 De massaliteit en de wreedheid van de slavenopstand in Haïti schokte de hele blanke wereld. […] 
 Slaven in andere koloniën realiseerden zich in ieder geval dat een succesvolle opstand mogelijk was.105  
 
Zoals te zien is in dit citaat, heeft de alwetende verteller-focalisator, die niet als personage in 
de geschiedenis optreedt en de hoogste vertelinstantie is, het overzicht over het geheel.  
 De slavernijgeschiedenis in Memo wordt ook – hoewel zeer incidenteel – vanuit 
andere perspectieven belicht, omdat de externe verteller ook sporadisch personages op het 
tweede niveau laat focaliseren. Opvallend aan de secundaire focalisatie is dat er geen sprake 
is van ingebedde focalisatie waarbij de externe vertelinstantie aan het woord blijft; het 
focaliserende subject is tevens het vertellende subject. De onderstaande passage uit 
Aantekeningen over de staat Virginia is hiervoor exemplarisch: 
                                                
102	Pia	Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	196;	Dick	
Berents	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	havo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	155.	
103	Zie	tabel	6	en	bijlage	2	voor	het	relatieve	aantal	zinnen	van	de	secundaire	vertellers	in	Memo.	
104	In	Memo	zijn	de	focaliserende	subjecten	gelijk	aan	de	vertellende	subjecten	op	het	tweede	niveau.	Zie	daarom	voor	het	
overzicht	van	de	focaliserende	subjecten	tabel	6.	
105	Pia	Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	196;	Dick	
Berents	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	havo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	156.	
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 Zwarte kinderen moeten eerst bij hun ouders blijven en dan op kosten van de staat een opleiding 
 krijgen. Daarna laten we ze in een kolonie wonen met alles wat ze nodig hebben en erkennen we hen 
 als een vrij en onafhankelijk volk, en beschermen we hen tot ze zelf sterk genoeg zijn.106  
 
In dit citaat is Thomas Jefferson niet alleen degene die zijn ervaringen en standpunten omtrent 
de afschaffing van slavernij onder woorden brengt; hij is ook degene die focaliseert. De 
scholieren krijgen de verhaalwereld vanuit het perspectief van Jefferson aangeboden. Omdat 
Jefferson tijdens de achttiende eeuw leefde en dus deel uitmaakt van de vertelde geschiedenis, 
is hij een interne focalisator.  
 
4.2.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?		
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in Memo het slavernijverleden met name 
vanuit het perspectief van de – anonieme – primaire vertelinstantie wordt verteld. Wanneer de 
externe verteller zowel vertellende als focaliserende subjecten op het secundaire niveau 
toestaat, is een opmerkelijke bevinding dat deze secundaire subjecten louter blanke 
personages zijn. Dit heeft tot gevolg dat op het tweede niveau in de Memo-methodes een 
blank perspectief overheerst. 
 Het witte perspectief blijkt niet alleen uit de keuze voor de blanke secundaire 
vertellers; dit perspectief komt ook duidelijk naar voren in de keuze voor de gebeurtenissen 
die in verband met het slavernijverleden worden besproken en in de manier waarop deze 
worden behandeld. Allereerst besteedt zowel het havo- als het vwo-handboek veel aandacht 
aan het abolitionisme en de afschaffing van het slavernijverleden: in de handboeken worden 
respectievelijk 27 en 35 zinnen aan dit onderwerp besteed.107 Door bijna de helft van de tekst 
over slavernij in verband te brengen met de afschaffing ervan, ligt het accent op deze 
‘positieve’ – met name Europese – gebeurtenis. Daarnaast is opvallend bij de bespreking van 
dit onderwerp dat geen enkele keer een Afrikaanse verzetsheld het subject van vertelling of 
focalisatie is. De enige keer dat überhaupt een Afrikaanse verzetsstrijder wordt genoemd, is 
dit personage het object van blanke vertelling en focalisatie: 
 
 ’s Avonds klonken op het hele eiland trommelslagen die het begin van een massale slavenopstand 
 aankondigden. De slaven vermoordden blanken en vernielden de plantages. De vrijgemaakte slaaf 
 Toussaint L’Ouverture voerde de slaven aan en bleek een briljant generaal en onderhandelaar.108  
 
In dit citaat is Toussaint L’Ouverture heel kort het object van vertelling en focalisatie door de 
externe verteller. Verder zijn in de lesmethode voor havo Afrikaanse verzetsstrijders noch het 
subject noch het object van vertelling en focalisatie. Het zijn daarentegen blanke critici, zoals 
Montesquieu, en westerse abolitionisten die het object van vertelling en focalisatie zijn. In het 
vwo-handboek wordt daarentegen wel – hoewel beperkt en niet gerelateerd aan een bepaald 
personage – aandacht besteed aan het verzet vanuit slaven. Dit verzet wordt besproken als 
onderdeel van kritiek op de traditionele geschiedschrijving: ‘Historici beschreven alleen het 

                                                
106	Pia	Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	200;	Dick	
Berents	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	havo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	156.	
107	Zie	bijlage	5	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	over	het	verzet	tegen	en	de	afschaffing	van	slavernij	in	Memo.	
108	Dick	Berents	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	havo.	 ’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	155;	Pia	
Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	196.	
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politieke en sociale proces in Europa dat tot de afschaffing van de slavenhandel en slavernij 
leidde. De slaven leken zelf geen rol te hebben gespeeld’.109 
 In de rest van de tekst ligt de focus op de economische voordelen voor Europa van de 
trans-Atlantische handel. De gebeurtenissen omtrent de slavenhandel worden met name 
vanuit economisch oogpunt bekeken en verantwoord: 
 
 De belangrijkste reden voor de slavenhandel en de slavernij waren de enorme opbrengsten uit de 
 slavenhandel en de plantagekoloniën. […] De oorspronkelijke bewoners, de indianen, bezweken onder 
 het zware werk en de Europese ziektes. Afrikaanse slaven moesten daarom de  benodigde arbeidskracht 
 leveren.110 
 
De Afrikaanse slaven worden als een soort arbeidsmachines afgebeeld in plaats van als 
individuele mensen met een vrije wil. In Memo wordt zelfs het gebruik van Afrikaanse slaven 
als arbeidskrachten gekoppeld aan positieve gevolgen ervan voor de Europese landen: ‘Deze 
winstgevende handel heet de trans-Atlantische handel […] Het geloof dat slavernij 
noodzakelijk was, groeide’.111 De negatieve gevolgen van de slavernijhandel voor de slaven 
worden echter nauwelijks benoemd.112 Wanneer de bespreking van en de visie op dit leed in 
de handboeken aan bod komen, wordt deze volledig gedomineerd door de externe 
vertelinstantie; nergens is een tot slaaf gemaakte het vertellende of focaliserende subject. 
Daarbij worden de misstanden in zowel het havo- als het vwo-handboek louter in verband met 
het abolitionisme – in de vorm van kritiek op slavernij – besproken. Een goed voorbeeld 
hiervan is de volgende passage uit de vwo-uitgave: 
 
 De abolitionisten zouden ook een inktzwart beeld schetsen van het leven op de plantages. Daar 
 verrichten slaven de hele dag zwaar werk. De blanke plantagehouder handhaafde de discipline met 
 behulp van lijfstraffen. De slaven hadden geen enkele zeggenschap over hun eigen leven. Vaders, 
 moeders en kinderen werden los van elkaar verkocht. […] Volgens sommige historici is dit beeld niet 
 onjuist, maar wel onvolledig. Zij wijzen erop dat het in het (economisch) belang van de slavenhouder 
 was om slaven met goed voedsel en degelijke huisvesting te stimuleren om hard te werken. Daardoor 
 was het slavenbestaan minder onzeker en monotoon dan de abolitionisten het beschreven.113 
 
Door de vreselijke toestanden waarin de slaven zich bevonden op deze manier te nuanceren, 
worden niet alleen de verschrikkingen van de slavernij in Memo geminimaliseerd; tevens 
wordt op deze manier de negatieve rol van de Europese mogendheden in het slavernijverleden 
gebagatelliseerd.  
 Ook in Memo wordt het aandeel van de Nederlanders in de slavenhandel afgezwakt: in 
beide Memo-handboeken wordt het Nederlandse aandeel in slechts vier zinnen besproken.114 
Het slavernijverleden wordt besproken in de context van grotere, wereldwijde koloniale 
inspanningen om welvaart in West-Europa te creëren, waardoor het Nederlandse aandeel in 
de slavenhandel in Memo onbesproken blijft. 
 

                                                
109	Pia	Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	198.	
110	Idem,	p.	197.		
111	Dick	Berents	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	havo.	 ’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	156;	Pia	
Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	197.	
112	Zie	bijlage	3	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	misstanden	in	Memo.	
113	Pia	Fruytier	e.a.	(red.),	Memo.	Geschiedenis	voor	de	bovenbouw	vwo.	’s-Hertogenbosch:	Malmberg	2011,	p.	200.	
114	Zie	bijlage	4	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	het	Nederlandse	aandeel	in	Memo.	
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4.3	Feniks	
Het leerboek voor de bovenbouw van Feniks – voor zowel havo als vwo – bestaat uit veertien 
hoofdstukken waarin de tien tijdvakken worden behandeld. Beide handboeken bespreken het 
slavernijverleden in het zevende hoofdstuk als onderdeel van het tijdvak ‘De tijd van pruiken 
en revoluties’. Het handboek voor havo telt in totaal 302 pagina’s, waarvan 3,5 bladzijdes aan 
slavernij worden besteed.115 Ook de paragraaf over slavernij in het vwo-handboek bestaat uit 
3,5 pagina’s; de gehele methode telt 352 pagina’s.116  

			Tabel	7:	Gegevens	Feniks	
 
4.3.1	Vertelinstantie	
Net als in voorgaande lesmethodes wordt het slavernijverleden in beide Feniks-handboeken 
grotendeels door de primaire vertelinstantie verteld. Het volgende citaat is een voorbeeld van 
een passage waarin deze vertelinstantie optreedt:   
 
 Vanuit Europa brachten schepen allerhande handelswaren naar Afrika, zoals textiel, geweren en 
 alcoholische drank. Daar ruilden ze deze goederen tegen slaven. De Europeanen gingen niet zelf op 
 ‘slavenjacht’, maar kochten mensen van Afrikaanse slavenhandelaren.117  
 
De primaire vertelinstantie maakt geen onderdeel uit van de vertelde geschiedenis en spreekt 
niet over zichzelf, maar over andere personages en gebeurtenissen.118 Zodoende is er in 
Feniks sprake van een alwetende externe vertelinstantie op het primaire niveau.  
 Zoals te zien is in tabel 8, laat de primaire vertelinstantie incidenteel personages op het 
tweede niveau aan het woord. Omdat de primaire vertelinstantie in de vwo-editie van Feniks 
slechts twee keer het woord afstaat aan andere personages en in de havo-editie slechts drie 
keer, wordt de geschiedenis overwegend door deze dominante externe vertelinstantie verteld.  
 Opvallend aan de secundaire vertellers in Feniks is dat de primaire vertelinstantie in 
het havo-handboek andere secundaire vertellers laat optreden dan in het vwo-handboek. In de 
havo-editie komen twee interne vertellers op het ingebedde niveau voor: een Nederlandse 
scheepsarts en een tot slaaf gemaakte Afrikaan. Zo worden de volgende zinnen uit het boek 
van de Nederlandse scheepsarts geciteerd: 
                                                
115	Robert	Boonstra,	Jos	Venner	en	Cor	van	der	Heijden	(red.),	Feniks.	Overzicht	van	de	geschiedenis.	Havo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	159	–	163.		
116	Robert	Boonstra,	Jos	Venner	en	Cor	van	der	Heijden	(red.),	Feniks.	Overzicht	van	de	geschiedenis.	Vwo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	198	–	201.		
117	Idem,	p.	199.	
118	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	er	niets	bekend	wordt	over	de	identiteit	van	de	primaire	vertelinstantie.	

Methode	
	

Auteurs	
	

Jaar		van	
uitgave	

Totaalaantal	
pagina’s		

Aantal	pagina’s	
slavernij	(absoluut)	

Aantal	pagina’s	
slavernij	(%)	

Feniks	
havo	

Robert	Boonstra,	
Cor	van	der	
Heijden,		
Jos	Venner	

2012	
	

302	 3,5	 1,490	

Feniks	
vwo	

Robert	Boonstra,	
Cor	van	der	
Heijden,		
Jos	Venner	

2012	
	

352	 3,5	 1,136	
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 Door buskruit in den brand te steken; door rooking van wierook, jeneverbessen, enz. en door de 
 besproeying met azijn of limoenzap. Al deze middelen moeten met oordeel en alle oplettendheid in ’t 
 werk gesteld worden […].119 
 
In dit citaat is duidelijk een interne verteller aan het woord: de scheepsarts gaf in de tijd van 
de Nederlandse slavenhandel dit advies om de stank op de slavenschepen te verdrijven. Ook 
in de vwo-uitgave komen twee interne vertellers aan het woord: een Amerikaanse voorstander 
van slavernij en een Amerikaanse voorstander van de slavernijafschaffing. In het havo-
handboek komt tevens de Nederlandse historicus Piet Emmer aan het woord: 
 
 Was er in Afrika per ongeluk een oude slaaf ingekocht, omdat zijn grijze haren geverfd waren en zijn 
 leeftijd niet hadden verraden, dan werden die haren na aankomst in de Nieuwe Wereld natuurlijk weer 
 geverfd.120  
 
Dat het hier een externe verteller betreft, wordt niet alleen duidelijk doordat Emmer geen 
onderdeel uitmaakt van de vertelde geschiedenis. Ook de manier van vertellen verraadt de 
positie van de verteller ten opzichte van het vertelde; Emmer vertelt niet over zijn eigen 
ervaringen, maar over gebeurtenissen en personages in een andere tijd.  
 
Methode	
	

Vertellers	op	het	tweede	niveau	
	

Intern/	
Extern	

Pagina	
	

Aantal	zinnen	
(Absoluut)	

Aantal								
zinnen	(%)	

Feniks	
havo	

David	Henri	Gallandat	(Nederlandse	
scheepsarts)	

Intern	
	

161	 2	 1,65	

Piet	Emmer	(Nederlandse	historicus)	 Extern	 161	 7	 5,78	
Olaudah	Equiano	(Afrikaans	
slachtoffer	slavernij)	

Intern	 163	 7	 5,78	

Totaal		 	 	 	 16	 13,21	

Feniks	
vwo	

William	Lloyd	Garrison	(Amerikaanse	
abolitionist)	

Intern	
	

201		 8	 6,77	

George	Fitzhugh	(Amerikaanse	
voorstander	slavernij)	

Intern	 201	 13	 11,02	

Totaal		 	 	 	 21	 17,8	

Tabel	8:	Overzicht	secundaire	vertellers	in	Feniks	
 
4.3.2	Focalisatie	
Net als in Geschiedeniswerkplaats en Memo is in de teksten over het slavernijverleden in 
Feniks de primaire externe verteller tevens de focalisator. Vanuit deze hoogste vertelinstantie 
worden de gebeurtenissen in de tekst over het slavernijverleden bekeken:  
 
 Als de slaven waren ingescheept en er voldoende voedsel en water aan boord was gebracht, kon de 
 overtocht beginnen. Zeereizen waren gevaarlijk en zowel onder de slaven als onder de  bemanning was 
 de sterfte hoog.121 
 

                                                
119	Robert	Boonstra,	Jos	Venner	en	Cor	van	der	Heijden	(red.),	Feniks.	Overzicht	van	de	geschiedenis.	Havo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	161.	
120	Ibidem.	
121	Robert	Boonstra,	Jos	Venner	en	Cor	van	der	Heijden	(red.),	Feniks.	Overzicht	van	de	geschiedenis.	Vwo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	199.	
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In Feniks laat de primaire verteller slechts sporadisch focaliserende subjecten op het 
secundaire niveau optreden, waardoor de externe vertelinstantie tevens het overheersende 
focaliserende subject op het primaire niveau is.122 Wanneer er sprake is van ingebedde 
focalisatie, gaat het om letterlijk geciteerde passages uit biografieën en primaire en secundaire 
bronnen. Er is zodoende geen enkele keer sprake van ingebedde focalisatie waarbij de 
primaire externe verteller aan het woord blijft. In het volgende voorbeeld is goed te zien dat 
de interne verteller tevens focaliseert:    
 
 Ik herinner mij dat er in de mannenafdeling van het schip waarin ik werd getransporteerd, 
 verschillende broers waren, die bij de verkoop in verschillende pakketten werden verkocht. Het was bij 
 die gelegenheid zeer roerend om te zien en horen hoe zij jammerden bij hun scheiding.123 
 
In dit citaat vertelt Equiano niet alleen over zijn eigen ervaringen en gebeurtenissen tijdens 
zijn overtocht naar Amerika; hij is logischerwijze ook het subject van waaruit de 
gebeurtenissen worden gezien.124  
 
4.3.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?		
Wat meteen in het oog springt bij de analyse van de subjectposities in Feniks, is dat slavernij 
overwegend in Europese context wordt besproken. Het havo-handboek besteedt in de leertekst 
louter één zin aan de Nederlandse rol in slavernij: aan de Nederlandse afschaffing van 
slavernij.125 In het vwo-handboek wordt er meer aandacht geschonken aan de rol van 
Nederland in de slavenhandel. Toch gaat de behandeling ervan niet verder dan de vermelding 
van cijfers – cijfers over het aantal verscheepte slaven en het aantal tijdens de overtocht 
gestorven slaven – en de vermelding dat Nederland een plantage-economie opzette en 
meedeed aan de slavenhandel. Verder blijft het Nederlandse slavernijverleden onbesproken.  
 Net als in Geschiedeniswerkplaats en Memo is in Feniks de externe vertelinstantie het 
dominante subject van zowel vertelling als focalisatie. Deze dominante verteller laat slechts 
één keer – in het havo-handboek – een Afrikaanse tot slaaf gemaakte als vertellend en 
focaliserend subject toe. De rest van de subjecten zijn blanke personages.126 Hierdoor wordt 
in beide handboeken het slavernijverleden op het secundaire niveau overwegend vanuit een 
blank perspectief verteld. Dit witte perspectief komt niet alleen tot uiting in de secundaire 
vertellende en focaliserende personages die de primaire vertellers in beide lesmethodes 
toelaten; ook de gebeurtenissen die in de paragrafen over het slavernijverleden in de 
handboeken worden besproken, dragen dit overheersende blanke perspectief uit. Zo wordt 
slavernij in beide Feniks-handboeken met name afgebeeld als een economisch systeem, 
waarbij de handel in slaaf gemaakte Afrikanen gerechtvaardigd wordt door zowel argumenten 
over slaven als arbeidskrachten als over de winst die slavernij opleverde: 

                                                
122	In	Feniks	zijn	de	focaliserende	subjecten	gelijk	aan	de	vertellende	subjecten	op	het	tweede	niveau.	Zie	daarom	voor	het	
overzicht	van	de	focaliserende	subjecten	tabel	8.	
123	Robert	Boonstra,	Jos	Venner	en	Cor	van	der	Heijden	(red.),	Feniks.	Overzicht	van	de	geschiedenis.	Havo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	163.	
124	Omdat	de	secundaire	vertellers	en	focaliserende	subjecten	identiek	zijn,	ga	ik	niet	dieper	op	de	focalisatie	in.	Hetgeen	in	
de	paragraaf	over	de	vertelinstantie	is	gezegd,	geldt	ook	voor	de	focalisatie.	Hiermee	voorkom	ik	dat	ik	in	herhaling	treed.	
125	Zie	bijlage	4	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	over	het	Nederlandse	aandeel	in	Feniks.	
126	Zie	tabel	8	en	bijlage	1	en	2	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	dat	toebedeeld	is	aan	secundaire	vertellers	in	
Feniks.	
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 Op de plantages was een groot gebrek aan arbeidskrachten. De lokale bevolking was te gering in aantal 
 en bovendien ongeschikt voor het zware werk. Slavenhandelaren speelden daarop in door slaven vanuit 
 Afrika naar Amerika te verhandelen.127  
 
 Op slavenmarkten in Amerika bracht de menselijke handelswaar uit Afrika het viervoudige op. Het 
 schip voer daarna naar de thuishaven in Europa, volgeladen met gewassen van de Amerikaanse 
 plantages. Deze lading bracht West-Europa veel geld op.128  
 
In deze citaten is goed te zien slavernij in Feniks hoofdzakelijk vanuit economische 
oogpunten wordt bekeken. Doordat slaven als arbeidsmachines en handelswaar worden 
gezien en slavernij in verband wordt gebracht met de economische voordelen ervan voor de 
Europese mogendheden, wordt het slavernijverleden vanuit een expliciet blank en ‘positief’ 
perspectief gepresenteerd. 
 In Feniks vwo ligt de nadruk in het bijzonder op deze Europese belangen van de 
slavenhandel in plaats van op de jarenlange uitbuiting van Afrikaanse slaven. Nergens is er 
aandacht voor wat de tot slaaf gemaakten hebben meegemaakt, waardoor de negatieve rol van 
de Europese kolonisatoren gebagatelliseerd wordt. In de havo-uitgave is er daarentegen wel 
aandacht voor de verschrikkingen waarmee de slaven tijdens hun gevangenneming 
geconfronteerd werden.129 Bij de bespreking van de misstanden is de slaaf het object in plaats 
van het subject van vertelling en focalisatie. De misstanden tijdens de overtocht naar Amerika 
en op de plantages worden door de externe verteller verteld en gefocaliseerd:  
 
	 Veel slaven raakten tijdens de zeereis verzwakt of werden ziek. Een groot aantal overleefde de 
 oversteek niet. Historici denken dat dit vooral kwam door onwetendheid en onkunde. Men besefte 
 bijvoorbeeld niet dat de slaven tijdens hun reis een chronisch tekort aan drinkwater hadden. In een 
 tropisch klimaat  moet iemand ongeveer drie liter per dag drinken.130  
 
Dit citaat is niet alleen een goed voorbeeld van een duidelijk externe vertelling en focalisatie, 
maar ook van de manier waarop de vreselijke gebeurtenissen worden gebagatelliseerd. Door 
dergelijke relativeringen aan te brengen wordt de geschiedenis geminimaliseerd weergegeven. 
Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de Feniks-lesmethodes het abolitionisme en het 
slavernijverzet behandelen. Net als in Geschiedeniswerkplaats en Memo wordt in beide 
Feniks-methodes relatief veel aandacht besteed aan deze thema’s.131 Wederom komen in beide 
handboeken geen Afrikaanse verzetshelden aan bod en wordt de afschaffing gezien als de 
inspanning van de Europese mogendheden. Het abolitionisme en de slavernijdiscussie in 
Feniks vwo worden zelfs grotendeels vanuit een Amerikaans perspectief behandeld. De enige 
twee focaliserende en vertellende subjecten in het vwo-handboek worden in aanvullende 
teksten over abolitionisme opgevoerd en zijn allebei Amerikaans. In Feniks overheerst 
zodoende ook in de bespreking van het abolitionisme het perspectief van de blanke 
overheersers. 

                                                
127	 Robert	 Boonstra,	 Jos	 Venner	 en	 Cor	 van	 der	Heijden	 (red.),	 Feniks.	Overzicht	 van	 de	 geschiedenis.	 Vwo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	198.	
128	Robert	Boonstra,	 Jos	Venner	en	Cor	 van	der	Heijden	 (red.),	Feniks.	Overzicht	 van	de	geschiedenis.	Havo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	159.	
129	Zie	bijlage	3	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	misstanden	in	Feniks.	
130	Robert	Boonstra,	 Jos	Venner	en	Cor	 van	der	Heijden	 (red.),	Feniks.	Overzicht	 van	de	geschiedenis.	Havo.	Amersfoort:	
ThiemeMeulenhoff	2012,	p.	161.	
131	 Zie	bijlage	5	 voor	het	 absolute	en	 relatieve	 aantal	 zinnen	over	het	 verzet	 tegen	en	de	 afschaffing	 van	de	 slavernij	 in	
Feniks.	
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4.4	Conclusie	
In alle drie de methodes is de primaire externe vertelinstantie tevens de dominante 
vertelinstantie en focalisator: zij laat weinig vertellende en focaliserende subjecten op het 
tweede niveau toe in de vorm van korte citaten. Het is de primaire, externe verteller die deze 
citaten uitkiest. Hij kan op die manier niet alleen zelf bepalen wie hij aan het woord laat, maar 
ook wat hij citeert. Uit de keuzes die de vertelinstanties maken, schemert een westers 
wereldbeeld door. Dit wordt allereerst duidelijk doordat in de sporadische gevallen dat er 
sprake is van inbedding van vertelling en focalisatie de meeste secundaire subjecten blank 
zijn. Op die manier wordt het slavernijverleden aan de hand van een partijdige distributie van 
subjectposities verteld. De scholieren krijgen de vertelde geschiedenis op het secundaire 
niveau met name vanuit het perspectief van de kolonisator aangeboden, terwijl de tot slaaf 
gemaakten in de lesmethodes niet in de gelegenheid worden gesteld hun eigen verhaal te 
vertellen. Dit leidt ertoe dat het slavernijverleden vanuit weinig verschillende perspectieven 
wordt verteld. 
 Daarnaast schemert het westerse, blanke perspectief ook door in de keuze voor de 
gebeurtenissen die in de lesmethodes met betrekking tot het slavernijverleden worden 
behandeld. In de lesmethodes staan duidelijk de ‘positieve’ gebeurtenissen meer centraal dan 
de negatieve. Zo wordt in alle drie de lesmethodes het accent op het abolitionisme en de 
afschaffing van slavernij gelegd, waardoor de afschaffing van slavernij met name in verband 
wordt gebracht met het ‘positieve’ verzet van Europese critici en abolitionisten. Het verzet 
van slaven blijft daarentegen onbesproken. Dit geldt ook voor de manier waarop de reden 
voor de slavenhandel in de lesmethodes aan de leerlingen wordt uitgelegd: de gebeurtenissen 
omtrent de slavenhandel worden – met uitzondering van Geschiedeniswerkplaats – met name 
vanuit economisch belang verantwoord en gerechtvaardigd. Omdat slaven geschikt waren 
voor het zware werk op de plantages, werden ze als een soort arbeidsmachines naar de 
plantages gehaald. Dit wordt in de lesmethodes gerechtvaardigd door te benoemen dat het 
West-Europa veel geld en welvaart opleverde: een positieve gebeurtenis van de slavenhandel. 
Dit expliciet blanke perspectief faalt erin rekening te houden met de verschrikkingen waarmee 
de Afrikanen tijdens de overtocht en hun gevangenneming werden geconfronteerd. Omdat de 
negatieve gevolgen voor de tot slaaf gemaakten nauwelijks worden benoemd, blijft de 
negatieve rol van Europa in deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis voor een groot deel 
onbesproken. Ook de rol van Nederland in het slavernijverleden wordt in de lesmethodes 
geminimaliseerd. Nergens wordt over het leven op Nederlandse plantages gesproken. De rol 
van Nederland met betrekking tot de verschrikkingen die gepaard gingen met de slavenhandel 
door Nederlanders blijft onverteld. Op die manier wordt de geschiedenis gebagatelliseerd: 
scholieren krijgen een beeld van het slavernijverleden aangeleerd waarin de Nederlanders 
nauwelijks aandeel hebben gehad.  
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5	Analyse	jeugddocumentaires		
 

5.1	De	documentaires		
De afleveringen en korte documentaires die in deze scriptie centraal staan, zijn allemaal 
educatieve jeugdprogramma’s van de Nederlandse publieke omroep NTR. Elf van de twaalf 
losse afleveringen zijn afleveringen van Schooltv. Schooltv maakt Nederlandse 
televisieprogramma’s voor onder andere leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De 
inhoud van de meeste programma’s is gebaseerd op de lesprogramma’s van scholen, 
waardoor deze scholen in hun lessen de informatie uit lesmethodes kunnen combineren met 
aanvullend visueel beeldmateriaal. De afleveringen bestaan grotendeels uit een educatief 
gedeelte – waarin presentatoren, voice-over, experts of andere relevante personages uitleg 
over het slavernijverleden geven – en een gedeelte waarin sketches en liedjes over het 
slavernijverleden of nagespeelde gebeurtenissen uit dit verleden centraal staan.132 In zowel het 
programma Vroeger & Zo als Het Klokhuis komen binnen dit laatstgenoemde fictieve 
gedeelte ook typetjes voor, zoals tante Anastasia en buurmeisje Jet in Vroeger & Zo en de 
puberjongens Jonathan en Saïd in Het Klokhuis.   
 

Naam	 Aflevering(en)	 	
Schooltv	 1.	Nederlandse	slavernij	–	Een	zwarte	bladzijde	in	onze	geschiedenis	

2.	Nederland	stopt	de	slavernij	–	Na	heel	veel	ellende	
3.	Slaven	op	onze	plantages	–	Behandeld	als	honden	
4.	Afschaffing	slavenhandel	–	1814	
5.	Handel	in	slaven	–	Mensen	te	koop!	
6.	Op	het	schip	–	De	overtocht 

Vroeger	&	Zo	 1.	Vroeger	&	Zo.	Slavenhandel	
2.	Vroeger	&	Zo.	Slavernij:	slaven	

Dossier	geschiedenis	 1.	Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij	–	Aflevering	1:	
Handel	in	slaven	
2.	Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij	–	Aflevering	2:	
Slaven	op	de	plantages	

HistoClips	 HistoClips:	Slavernij	
Het	Klokhuis	 Slavernij	

		Tabel	9:	Overzicht	geanalyseerde	documentaires133	
 
 
 
 

                                                
132	De	scènes	waarin	sketches,	liedjes	en	nagespeelde	gebeurtenissen	aan	bod	komen,	noem	ik	ook	wel	historische	fictie	of	
fictieve	verhalen	binnen	de	documentaire.			
133	De	twaalf	losse	afleveringen	die	in	deze	scriptie	geanalyseerd	zullen	worden,	zijn	onderverdeeld	in	vijf	overkoepelende	
educatieve	lesprogramma’s.	De	zes	korte	afleveringen	van	Schooltv	zullen	in	zijn	geheel	onder	de	noemer	‘De	slavernijserie	
van	Schooltv’	worden	besproken.	Dit	omdat	ten	eerste	de	afleveringen	tussen	de	1,5	en	3	minuten	duren,	terwijl	de	andere	
documentaires	 tussen	de	13	en	de	15	minuten	duren.	Deze	korte	documentaires	behandelen	elk	 afzonderlijk	 een	ander	
thema	 en	 zijn	 dan	 ook	 niet	 bedoeld	 om	 afzonderlijk,	 maar	 in	 zijn	 geheel	 te	 bekijken.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 de	 twee	
afleveringen	van	Vroeger	&	Zo	en	voor	de	twee	afleveringen	van	Dossier	geschiedenis.	
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5.2	De	slavernijserie	van	Schooltv	
 
5.2.1	Vertelinstantie	
In alle zes de afleveringen van de Schooltv-slavernijserie wordt het slavernijverleden op het 
primaire niveau verteld door een voice-over-verteller. Het feit dat deze verteller Nederlands 
spreekt, lijkt erop te wijzen dat het hier een Nederlandse vertelinstantie betreft. Deze aanname 
wordt bevestigd doordat de verteller in deze afleveringen regelmatig van ‘onze geschiedenis’ 
en ‘onze plantages’ spreekt wanneer de Nederlandse geschiedenis wordt behandeld. De 
beginpassage van de eerste aflevering is exemplarisch voor de manier waarop deze primaire 
vertelinstantie zich in alle zes de afleveringen ten opzichte van de verhaalwereld positioneert: 
 
 Nederlanders hebben vroeger gehandeld in slaven. Het is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. De 
 Nederlandse handelaren halen hun slaven vooral uit West-Afrika. Ze kopen ze van Afrikaanse 
 koningen. Vanuit West-Afrika worden de slaven per schip helemaal naar Curaçao gebracht. Een 
 vreselijke reis.134 
 
De voice-over-verteller vertelt niet over zichzelf, maar over andere personages en 
gebeurtenissen ten tijde van de slavenhandel. Omdat de voice-over-verteller geen deel 
uitmaakt van de vertelde geschiedenis, is er in Schooltv sprake van een externe vertelinstantie 
op het primaire niveau.   
  
Schooltv	
	

Vertellers	op	het	tweede	niveau	
	

Soort	
verteller	

Intern/extern	
	

Soort	tekst	
	

Aflevering	1	 Nederlandse	slavenhandelaar		 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Nederlandse	slavenhandelaar	 Voice-over	 Intern	 Acteurstekst	
Nederlandse	plantagehouder	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	

Aflevering	2	 -	 -	 -	 	

Aflevering	3	 Nederlandse	plantagehouder	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	

Aflevering	4	 -	 -	 -	 	

Aflevering	5	 Nederlandse	slavenhandelaar	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	

Aflevering	6	 Nederlands	bemanningslid	op	
slaventransportschip			

On-screen	
	

Intern	
	

Acteurstekst	

Nederlandse	chirurgijn	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	

Tabel	10:	Overzicht	secundaire	vertellers	in	de	slavernijserie	van	Schooltv	
	
Zoals in tabel 10 te zien is, staat de primaire vertelinstantie in de Schooltv-slavernijserie 
regelmatig het woord af aan een verteller op het tweede niveau.135 Opvallend aan deze 
secundaire vertellers is dat het louter acteurs in nagespeelde scènes betreft.136 Deze acteurs 
vertolken allemaal de rol van een Nederlandse overheerser in de koloniale tijd en zijn 

                                                
134	NTR	(Schooltv),	‘Nederlandse	slavernij.	Een	zwarte	bladzijde	in	onze	geschiedenis’,	
https://www.schooltv.nl/video/nederlandse-slavernij-een-zwarte-bladzijde-in-onze-geschiedenis/,	geraadpleegd	op	23	
september	2017. 
135	Binnen	het	secundaire	niveau	maak	 ik	onderscheid	tussen	enerzijds	acteurs	die	 in	historische	fictie	gebeurtenissen	uit	
het	 slavernijverleden	 naspelen	 en	 anderzijds	 ‘aanvullende’	 vertellers	 zoals	 historici,	 nazaten,	 vertellers	 in	 citaten	 uit	
primaire	bronnen	en	biografieën	en	andere	relevante	vertellers.	
136	Zie	voor	een	overzicht	van	de	secundaire	vertellers	in	Schooltv	tabel	10.	
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zodoende interne vertellers.137 Zo komt in het volgende citaat een acteur in de rol van een 
Nederlandse plantage-eigenaar aan het woord: 
 
 Een poging om te ontsnappen aan zijn rechtmatige eigenaar. Vanwege het overtreden van de wet en het 
 weigeren van arbeid, wordt Johannes veroordeeld tot veertig zweepslagen. Laat deze afstraffing een 
 voorbeeld zijn voor iedereen.138 
 

5.2.2	Focalisatie	
In de Schooltv-slavernijreeks zijn zowel de primaire vertelinstantie als de ingebedde vertellers 
tevens de focaliserende subjecten: er treedt geen ingebedde focalisatie op waarbij de externe 
verteller aan het woord blijft.139 De externe vertelinstantie op het primaire niveau is de 
dominante focalisator, omdat deze in 103 van de 136 zinnen optreedt.140 Dit heeft tot gevolg 
dat deze buiten de geschiedenis staande verteller in de Schooltv-afleveringen de 
gebeurtenissen van buitenaf bekijkt, zoals te zien is in de volgende passage: 
 
 Veel slaven komen terecht in Suriname, op suikerrietplantages. Ze moeten hard werken voor hun 
 Nederlandse bazen, maar ze krijgen er niets voor betaald. Ze mogen nergens heen, zijn niet vrij en 
 worden  slecht behandeld.141  
 
De visie is afkomstig van een Nederlandse externe vertelinstantie op het primaire niveau die 
overzicht over het geheel heeft. Deze vertelinstantie laat bovendien andere personages 
sprekend en kijkend optreden, waardoor het slavernijverleden in de Schooltv-afleveringen ook 
vanuit andere visies wordt bekeken. Van een dergelijke ingebedde focalisatie is sprake in het 
volgende citaat: 
 
 Neem het ervan, maak die spieren los. Kom op! Als je niet beweegt, dan word je ziek en zwak. En dat 
 kunnen we niet gebruiken. Zieken leveren niets op, die kun je niet verkopen. Bewegen! Bewegen! 
 Bewegen!142  
 
In deze passage is een slavenhandelaar niet alleen degene die spreekt; hij is ook het personage 
dat de gebeurtenissen op het transportschip ziet en ervaart. Hierbij moet echter wel worden 
opgemerkt dat deze focaliserende subjecten fictieve personages zijn die fictieve – doch op de 
waarheid gebaseerde – gebeurtenissen bekijken.  
 
5.2.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?	
In de slavernijreeks van Schooltv is de primaire vertelinstantie het dominant vertellende en 
focaliserende subject: in 75,7 % van het totale aantal zinnen wordt de geschiedenis vanuit de 
visie van dit subject verteld. Op het secundaire niveau zijn het met name Nederlandse 
                                                
137	Hierbij	moet	in	acht	worden	genomen	dat	deze	interne	vertellers	personages	zijn	die	door	de	primaire	vertelinstantie	in	
het	leven	zijn	geroepen.	De	primaire	verteller	bepaalt	zodoende	welke	personages	aan	bod	komen	in	de	fictieve	scènes	en	
wat	deze	personages	zeggen.	
138	 NTR	 (Schooltv),	 ‘Slaven	 op	 onze	 plantages.	 Behandeld	 als	 honden’,	 https://www.schooltv.nl/video/nederlandse-
slavernij-een-zwarte-bladzijde-in-onze-geschiedenis/,	geraadpleegd	op	23	september	2017.	
139	 Omdat	 de	 vertellende	 subjecten	 tevens	 de	 focaliserende	 subjecten	 zijn:	 zie	 tabel	 10	 voor	 het	 overzicht	 van	 de	
secundaire	focaliserende	subjecten	in	Schooltv.	
140	Zie	bijlage	6	en	7	voor	het	aantal	absolute	en	relatieve	zinnen	toebedeeld	aan	de	primaire	en	secundaire	vertellers	 in	
Schooltv.	
141	 NTR	 (Schooltv),	 ‘Slaven	 op	 onze	 plantages.	 Behandeld	 als	 honden’,	 https://www.schooltv.nl/video/nederlandse-
slavernij-een-zwarte-bladzijde-in-onze-geschiedenis/,	geraadpleegd	op	23	september	2017.	
142	NTR	(Schooltv),	 ‘Op	het	schip.	De	overtocht’,	https://www.schooltv.nl/video/op-het-schip-de-overtocht/,	geraadpleegd	
op	23	september	2017.		
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subjecten die vertellen en focaliseren. Scholieren worden geconfronteerd met de stemmen en 
de visie van blanke onderdrukkers, terwijl de stemmen en de visie van tot slaaf gemaakte 
Afrikanen in Schooltv niet worden gehoord. Dit heeft tot gevolg dat de vertelde geschiedenis 
vanuit een overheersend Nederlands, blank perspectief aan scholieren wordt verteld.  
 Dit witte perspectief op het primaire en secundaire niveau is echter niet van invloed op 
de keuze voor de gebeurtenissen als object van vertelling in Schooltv. Wat allereerst opvalt 
aan de distributie van deze gebeurtenissen is dat de slavenhandel niet in Europese context 
wordt besproken. In alle zes de afleveringen staat in tegenstelling tot de lesmethodes het 
aandeel van de Nederlanders in de slavenhandel en slavernij centraal.  
 
 De Nederlandse handelaren halen hun slaven vooral uit West-Afrika. Ze kopen ze van Afrikaanse 
 koningen. De Nederlanders brengen de slaven – per schip – helemaal naar de andere kant van de 
 oceaan.  Veel slaven komen terecht in Suriname, op suikerrietplantages. Ze moeten hard werken voor 
 hun Nederlandse bazen, maar ze krijgen er niets voor betaald. Ze mogen nergens heen, zijn niet vrij 
 en worden slecht behandeld.143  
 
Zoals te zien is in deze passage gaat het in Schooltv niet over de trans-Atlantische 
slavenhandel in het algemeen, maar over de slavenhandel door Nederlanders en over de 
plantages in de (voormalige) Nederlandse koloniën Suriname en Curaçao. Daar komt bij dat 
nergens in de afleveringen het Nederlandse slavernijverleden geminimaliseerd wordt 
afgebeeld.  
 Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de misstanden in Schooltv worden behandeld. 
Zoals in de laatste twee zinnen van bovenstaand citaat is te zien, worden de misstanden 
behandeld die door Nederlanders – en niet door Europeanen in het algemeen – zijn begaan. In 
de Schooltv-afleveringen wordt veel aandacht geschonken aan het leed van de slaven: een 
derde van de tekst behandelt de ellende die met de slavenhandel gepaard ging.144 Niet alleen 
de primaire vertelinstantie vertelt over deze misstanden, ook in de fictieve scènes worden 
deze misstanden nagebootst. Zo komt in de volgende passage een Nederlandse chirurgijn op 
een slaventransportschip aan het woord: ‘Die, die steekt de hele boel aan. Dan zijn we nog 
verder van huis. Deze is te zwak, gooi maar overboord.’145 Opvallend is dat de afleveringen 
van Schooltv de slavenhandel dus niet in verband brengen met de positieve economische 
gevolgen ervan voor Europa en specifiek voor Nederland, maar met name met de negatieve 
gevolgen ervan voor de tot slaaf gemaakte Afrikanen.  
 Een andere opmerkelijke uitkomst is dat nog geen tien procent van de gehele tekst het 
verzet tegen en de afschaffing van slavernij behandelt.146 Doordat het verzet tegen slavernij – 
een ‘positieve’ gebeurtenis – geen centrale plaats in de afleveringen inneemt, krijgt de 
vertelde geschiedenis geen positieve draai. Wanneer het verzet tegen en de afschaffing van 
slavernij worden behandeld, valt op dat de afschaffing wordt besproken als het resultaat van 
het verzet door slaven: 

                                                
143	 NTR	 (Schooltv),	 ‘Slaven	 op	 onze	 plantages.	 Behandeld	 als	 honden’,	 https://www.schooltv.nl/video/nederlandse-
slavernij-een-zwarte-bladzijde-in-onze-geschiedenis/,	geraadpleegd	op	23	september	2017.	
144	Zie	bijlage	14	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	misstanden	in	Schooltv.	
145	NTR	(Schooltv),	 ‘Op	het	schip.	De	overtocht’,	https://www.schooltv.nl/video/op-het-schip-de-overtocht/,	geraadpleegd	
op	23	september	2017.	
146	Zie	bijlage	15	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	het	verzet	tegen	en	de	afschaffing	van	slavernij	in	
Schooltv.	
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 De slaven die nog wel op de plantage werken, komen in opstand. Ze willen beter behandeld worden en 
 meer vrijheid. Uit protest steken de slaven de plantage in brand. Hier en daar zijn er landen die willen 
 stoppen met slavernij. Maar Nederland is daar niet bij. Want de Nederlandse plantages kunnen toch niet 
 zonder slaven? Wie moet er dan werken? Pas op 1 juli 1863 stopt Nederland met slavernij en komen de 
 slaven vrij.147 
 
In tegenstelling tot in de lesmethodes wordt de afschaffing in deze afleveringen niet gezien als 
het resultaat van het ‘positieve’ verzet door Europese critici en abolitionisten, maar door de 
slaven zelf.  
 
5.3	Vroeger	&	Zo	
 
5.3.1	Vertelinstantie	
In de eerste aflevering van het programma Vroeger & Zo voert op het primaire niveau een 
voice-over-verteller het woord. Zoals te zien is in het volgende citaat maakt de woordvoerder 
zelf geen deel uit van de geschiedenis en is er daarom sprake van een externe verteller: 
 
 De Nederlander voert de slaven naar de kust, naar een Nederlands fort: fort Elmina. Hier worden de 
 slaven gebrandmerkt. Voor altijd zijn ze eigendom. Daarna worden ze opgesloten in donkere kelders 
 en moeten ze wachten, net zo lang totdat er genoeg slaven zijn om een schip mee te vullen.148 
 
In de tweede aflevering is de Nederlandse televisiepresentatrice en stemactrice Lisa Wade 
naast de voice-over-verteller tevens de on-screen verteller.149 De primaire vertelinstantie 
expliciteert in Vroeger & Zo haar (Nederlandse) identiteit doordat zij gebruikmaakt van 
verwijzingen zoals ‘wij Nederlanders’. Ook in de tweede aflevering is deze vertelinstantie 
extern, omdat zij als personage niet tot de vertelde geschiedenis behoort.  
 Zoals te zien is in tabel 11 staat de vertelinstantie regelmatig het woord af aan 
secundaire vertellers. Opvallend is dat vooral Nederlandse overheersers als secundaire 
subjecten worden toegelaten: alleen in de tweede aflevering wordt slechts twee keer een 
passage geciteerd waarin een Afrikaanse slaaf en een Engelse kapitein aan het woord 
komen.150 Het volgende citaat van deze kapitein is afkomstig uit zijn logboek:  
 
 De vloer van hun vertrekken was zo bedekt met bloed en slijm dat het op een slachthuis leek. Zestig 
 lijken hebben we uit het ruim moeten halen. Met rum hebben we de negers aangezet om te helpen met 
 sjouwen. De dingen die je daarbij ziet hoop ik nooit meer te aanschouwen. Dit is een vreselijke handel. 
 Sommige negers zijn volslagen waanzinnig geworden en krijsen als wildebeesten. Overleden slaven en 
 bemanningsleden werden zonder pardon overboord gegooid. In de buurt van slavenschepen waren 
 daarom altijd haaien te vinden.151  
 

                                                
147	 NTR	 (Schooltv),	 ‘Nederland	 stopt	 de	 slavernij.	 Na	 heel	 veel	 ellende’,	 https://schooltv.nl/video/nederland-stopt-de-
slavernij-na-heel-veel-ellende/,		geraadpleegd	op	23	september	2017.	
148	NTR	(Schooltv),	‘Vroeger	&	Zo.	Slavenhandel’,	https://schooltv.nl/video/vroeger-zo-slavenhandel/,	geraadpleegd	op	19	
september	2017.	
149	In	aflevering	1	van	Vroeger	&	Zo	is	Lisa	Wade	alleen	de	voice-over-verteller.	
150	 Hoewel	 de	 geciteerde	 passages	 door	 de	 primaire	 externe	 vertelinstantie	 worden	 voorgelezen,	 beschouw	 ik	 in	 deze	
analyse	 de	 vertellers	 die	 in	 de	 citaten	 het	 woord	 voeren	 als	 secundaire	 vertellers.	 Dit	 ten	 eerste	 omdat	 de	 primaire	
vertelinstantie	niet	de	oorspronkelijke	verteller	van	de	citaten	is.	Daarbij	beschouw	ik	ook	in	de	lesmethodes	deze	vertellers	
als	 secundaire	 vertellers:	 daar	 is	 immers	 geen	 on-screen	 verteller	 die	 deze	 citaten	 kan	 voorlezen.	 Door	 in	 zowel	 de	
lesmethodes	 als	 in	 de	 documentaires	 deze	 vertellers	 secundaire	 vertellers	 te	 noemen,	 kunnen	 deze	 twee	 vormen	 van	
lesmateriaal	het	best	worden	vergeleken.	
151	NTR	(Schooltv),	‘Vroeger	&	Zo.	Slavernij:	slaven’,	https://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-slaven/,	geraadpleegd	op	19	
september	2017.	



 41 

In deze passage wordt duidelijk dat het een interne verteller betreft: de kapitein vertelt in de 
ik-vorm over zijn ervaringen op een slaventransportschip. De kapitein maakt zodoende 
onderdeel uit van de vertelde geschiedenis.  
 

Vroeger	&	Zo	
	

Vertellers	op	het	tweede	
niveau	

Soort	verteller	
	

Intern/extern	
	

Soort	tekst	
	

Aflevering	1	 ‘Tante’	Anastasia		 On-screen	 Extern	 Acteurstekst	
‘Buurmeisje’	Jet	 On-screen	 Extern	 Acteurstekst	
Nederlandse	slavenhandelaar	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Nederlands	bemanningslid	op	
slaventransportschip					

On-screen	 Intern	 Acteurstekst	

Nederlandse	chirurgijn	 On-screen	 Intern		 Acteurstekst	
Nederlandse	kapitein	van		
	slaventransportschip	

On-screen	 Intern	 Acteurstekst	

Aflevering	2	 Nederlandse	slavenhandelaar	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Afrikaanse	vorst	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Nederlands	bemanningslid	op	
slaventransportschip			

On-screen	 Intern	 Acteurstekst	

Nederlandse	chirurgijn	 On-screen	 Intern		 Acteurstekst	
Afrikaanse	slaaf	 -	 Intern	 Citaat	
Engelse	kapitein	 -	 Intern	 Citaat	

Tabel	11:	Overzicht	secundaire	vertellers	in	Vroeger	&	Zo	
 
5.3.2	Focalisatie	
In de twee afleveringen van Vroeger & Zo zijn de primaire vertelinstantie en de secundaire 
vertellers tevens de focaliserende subjecten: er is geen sprake van focalisatie waarbij de 
primaire externe verteller het woord heeft, maar de visie van een ander personage 
weergeeft.152 Wanneer de primaire vertelinstantie tevens de focalisator is, positioneert dit 
extern focaliserende subject zich boven de objecten van zijn waarnemingen: 
 
 Als alles mee zat was het schip met de menselijke lading twee maanden onderweg, maar door windstilte werd het 
 soms wel zes maanden. De oversteek van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika was een echte hel.153 
 
In de eerste aflevering is niet de primaire vertelinstantie het dominant focaliserende subject, 
maar zijn de acteurs als secundaire vertellers gezamenlijk de overheersende focaliserende 
subjecten.154 In de tweede aflevering is de primaire vertelinstantie daarentegen de dominante 
focalisator. In totaal – beide afleveringen samengenomen – krijgt de primaire vertelinstantie 
51,2 % van het totale aantal zinnen toebedeeld, waardoor deze niet het duidelijk overheersend 
focaliserend subject is. 
 Opvallend aan de vertelling op het tweede niveau is dat de meeste secundaire 
vertellers voorkomen in historische fictie. Alleen in de tweede aflevering treden intern 

                                                
152	 Omdat	 de	 vertellende	 subjecten	 tevens	 de	 focaliserende	 subjecten	 zijn:	 zie	 tabel	 11	 voor	 het	 overzicht	 van	 de	
secundaire	focaliserende	subjecten	in	Vroeger	&	Zo.	
153	NTR	(Schooltv),	‘Vroeger	&	Zo.	Slavernij:	slaven’,	https://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-slaven/,	geraadpleegd	op	19	
september	2017.	
154	Zie	bijlage	8	en	9	voor	het	aantal	absolute	en	relatieve	zinnen	toebedeeld	aan	de	primaire	en	secundaire	vertellers	 in	
Vroeger	&	Zo.	
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vertellende en focaliserende subjecten op middels citaten: een Engelse kapitein en een 
Afrikaanse tot slaaf gemaakte.  
 
 Het eerste dat ik zag toen ik aankwam op de kust was de zee met een slavenschip dat daar voor anker 
 lag en op lading wachtte. Mijn verbazing sloeg om in angst toen ik aan boord kwam. Ik was er nu van 
 overtuigd dat ik in een wereld was beland van boze geesten die mij zouden doden.155 
 
In dit citaat van de Afrikaanse slaaf wordt duidelijk dat de gebeurtenissen niet alleen worden 
verteld door deze tot slaaf gemaakte, maar dat hij ook het waarnemend personage is.  
 
5.3.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?	
Wat meteen in het oog springt bij de analyse van de subjectposities in de twee afleveringen 
van Vroeger & Zo is dat de vertellende en focaliserende subjecten overwegend blanke 
subjecten zijn. Niet alleen wordt in ruim de helft van de afleveringen het slavernijverleden 
vanuit het blanke, westerse perspectief van de primaire vertelinstantie verteld; ook de 
secundaire vertellers zijn in het algemeen blanke personages. Slechts twee keer krijgt een 
Afrikaans personage het woord, waarvan een Afrikaanse tot slaaf gemaakte en een Afrikaanse 
slavenhandelaar.  
 Hoewel blanke personages de dominante vertellende en focaliserende subjecten in 
Vroeger & Zo zijn, overheerst het blanke, westerse perspectief niet in de manier waarop het 
slavernijverleden en gebeurtenissen uit dit verleden worden behandeld. Noch de rol van de 
Nederlanders noch de rol van de Europeanen in deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis 
wordt geminimaliseerd weergegeven of positiever afgebeeld dan deze in werkelijkheid was. 
Zo wordt allereerst – vergeleken met de geanalyseerde lesmethodes – relatief veel aandacht 
aan de verschrikkingen die met het slavernijverleden gepaard gingen besteed: in bijna een 
kwart van de afleveringen wordt over de misstanden gesproken.156  
 
 In die nauwe, bedompte tussenruimten werden slaven bij honderden opeengepakt. Soms twee aan twee 
 aan elkaar geboeid. Het gebeurde zelfs dat er ‘s ochtends meerdere paren werden gevonden waarbij een 
 levende zat vastgeketend aan een dode.157   
 
In het voorgaande citaat wordt duidelijk dat in Vroeger & Zo niet alleen kort vermeld wordt 
dat de omstandigheden tijdens de overtocht of op de plantages voor de slaven verschrikkelijk 
waren; er worden ook – ongenuanceerde – voorbeelden van deze verschrikkingen gegeven. In 
Vroeger & Zo ligt de primaire focus niet op slavernij als een louter economisch lucratief 
systeem, maar op het kapitalistische systeem van uitgebuite Afrikaanse slaven dat leidde tot 
de welvarende Gouden Eeuw.  
 
 Al die mooie huizen en al die rijkdom hadden we vooral omdat we zo goed konden handelen. 
 Nederlandse kooplieden brachten hout en graan van het noorden naar het zuiden en keerden weer terug 
 met wijn. En uit het Oosten haalden de schepen van de VOC onbekende kruiden, als kruidnagel en 
 nootmuskaat. Maar er was nog een product waar Nederland veel in handelde, hoe onvoorstelbaar dat nu 
 ook lijkt: slaven. 
 
                                                
155	NTR	(Schooltv),	‘Vroeger	&	Zo.	Slavernij:	slaven’,	https://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-slaven/,	geraadpleegd	op	19	
september	2017.	
156	Zie	bijlage	14	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	misstanden	in	Vroeger	&	Zo.	
157	NTR	(Schooltv),	‘Vroeger	&	Zo.	Slavernij:	slaven’,	https://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-slaven/,	geraadpleegd	op	19	
september	2017.	
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Hoewel in de afleveringen van Schooltv slavernij uitgelegd wordt als een vorm van handel – 
zoals te zien is in bovenstaand citaat – wordt de winst die de slavenhandel in Nederlandse 
koloniën opleverde niet aangehaald als rechtvaardiging voor de Nederlandse slavenhandel. 
Door de positieve gevolgen van de slavenhandel voor Nederland niet centraal te stellen en als 
rechtvaardiging te gebruiken, wordt aan de vertelde geschiedenis geen positieve draai 
gegeven. 
 Daarnaast wordt in de afleveringen van Vroeger & Zo de geschiedenis niet positiever 
voorgesteld door het accent op de afschaffing van het slavernijverleden te leggen.158 De 
primaire vertelinstantie besteedt slechts acht zinnen aan het verzet tegen en de afschaffing van 
slavernij. De volgende passage uit Vroeger & Zo is exemplarisch voor de manier waarop in de 
afleveringen over de afschaffing van slavernij wordt gesproken:   
 
 Langzamerhand gingen steeds meer mensen protesteren tegen de slavenhandel. Zo ga je toch niet met 
 mensen om? Maar het duurt nog jaren voordat iedereen er zo over denkt. In 1814 komt er een wet die 
 de handel in slaven verbiedt.159  
 
In tegenstelling tot in de lesmethodes wordt in de afleveringen van Vroeger & Zo niet over de 
afschaffing van slavernij gesproken als het resultaat van Europese, blanke critici en 
overheersers. De overige vier zinnen die in de Vroeger & Zo-afleveringen over het 
slavernijverzet en de slavernijafschaffing gaan, behandelen het verzet van slaven tegen hun 
overheersers tijdens de overtocht:  
 
 Maar niet alleen dode slaven verdwenen in zee; zelfmoord kwam zo vaak voor dat op veel schepen uit 
 voorzorg netten waren gespannen. Het was de enige mogelijkheid van verzet, want tegen de moderne 
 wapens van de Europeanen maakten de slaven weinig kans.160 
 
Omdat in Vroeger & Zo de kritiek op en de afschaffing van slavernij kort wordt behandeld, 
blijven ook de inspanningen van slaven of Afrikaanse verzetshelden in het slavernijverzet 
onbesproken.  
 Opvallend aan het voorgaande is dat alle gebeurtenissen in verband worden gebracht 
met het aandeel van de Nederlanders. De primaire vertelinstantie bespreekt Nederlandse 
schepen die vanuit Amsterdam en Middelburg naar Afrika voeren, de WIC, verzamelplaatsen 
zoals fort Elmina en misstanden op Nederlandse schepen. Het volgende citaat is de enige keer 
dat het slavernijverleden in Vroeger & Zo vanuit Europees perspectief wordt besproken: 
 
 In totaal zijn elf miljoen mannen, vrouwen en kinderen vanuit Afrika naar Amerika vervoerd. De 
 meeste door Franse, Portugese en Engelse slavenhandelaren, maar wij Nederlanders konden er ook wat 
 van. Toen in 1788 het laatste slavenschip Curaçao binnenvoer, hadden we een half miljoen Afrikaanse 
 slaven over de Atlantische Oceaan vervoerd. 90 000 daarvan stierven al onderweg tijdens de lange 
 overtocht. Al deze cijfers zeggen natuurlijk helemaal niets over de ellende die deze mensen hebben 
 meegemaakt.161 
 

                                                
158	Zie	bijlage	15	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	het	verzet	tegen	en	de	afschaffing	van	slavernij	in	
Vroeger	&	Zo.	
159	NTR	(Schooltv),	‘Vroeger	&	Zo.	Slavenhandel’,	https://schooltv.nl/video/vroeger-zo-slavenhandel/,	geraadpleegd	op	19	
september	2017.	
160	Ibidem.	
161	Ibidem.	



 44 

De cijfers van het totale aantal verscheepte slaven door Europeanen worden niet aangehaald 
om een afgezwakt beeld van het Nederlandse aandeel in de slavenhandel te geven, maar om 
een overzicht van de totale slavenhandel te bieden: meteen na de benoeming van de cijfers 
wordt de negatieve rol van de Nederlanders in de slavenhandel aangekaart. 
 
5.4	Dossier	geschiedenis	
 
5.4.1	Vertelinstantie	
In beide afleveringen van Dossier geschiedenis vertelt zowel een voice-over-verteller als een 
on-screen verteller – de Nederlandse presentatrice Daphne Bunskoek – op het primaire niveau 
over het slavernijverleden. In beide afleveringen is er sprake van een externe vertelinstantie: 
noch de presentatrice noch de voice-over-vertellers maken als personages onderdeel uit van 
het vertelde. In het volgende citaat wordt deze positie van de vertelinstantie ten opzichte van 
het vertelde duidelijk:  
 
 Hier staat het eeuwenoude fort Elmina. Dit Hollandse fort was ruim tweehonderd jaar lang de 
 uitvalsbasis voor de trans-Atlantische slavenhandel. Vanuit dit slavendepot werden duizenden 
 Afrikaanse mensen verscheept richting Amerika. Ze werden opeen gestouwd in de schepen en onder 
 onmenselijke omstandigheden vervoerd naar de andere kant van de oceaan waar ze als slaven werden 
 verkocht aan plantage-eigenaren.162  
 
In deze passage – en in de rest van de twee afleveringen waar de primaire vertelinstantie 
optreedt – vertelt de alwetende primaire vertelinstantie niet over zichzelf of over haar eigen 
ervaringen, maar over anderen.  
 Zoals te zien is in tabel 12 komen in beide afleveringen van Dossier geschiedenis veel 
vertellers op het tweede niveau voor. Waar in de afleveringen van Schooltv en Vroeger & Zo 
de secundaire vertellers hoofdzakelijk in nagespeelde scènes optreden, treden daarentegen in 
Dossier geschiedenis overwegend aanvullende vertellers op – in de eerste aflevering komen 
zelfs geen acteurs als secundaire vertellers voor. De aanvullende on-screen vertellers zijn 
logischerwijze externe vertellers; zij zijn immers geen personages die deel uitmaken van de 
vertelde geschiedenis. De vertellers van de geciteerde passages zijn daarentegen intern, omdat 
zij in de tijd van slavernij en slavenhandel hun eigen ervaringen op schrift hebben gesteld.  
 
 Als een schip is aangekomen worden de negers op het dek gebracht. Men laat hen zuivere lucht 
 inademen. Men wast hen, verfrist hen met planten, bananen en oranjeappelen, zonder scheermes, zelfs 
 zonder zeep. Met alleen een stuk glas tekenen ze beeltenissen als zonnen en halvemanen bij elkaar op 
 het hoofd. Hierna gaan ze aan land om te koop te worden gesteld.163 
 
Bovenstaand citaat is een voorbeeld van een interne vertelling van de Schots-Nederlandse 
tekenaar en militair John Stedman, waarin hij beschrijft hoe de slaven worden opgekalefaterd 
om op de markt de kooplust op te drijven. 
 

                                                
162 NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	1:	Handel	in	slaven’,	
https://schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-1-handel-in-slaven/,	geraadpleegd	op	20	
september	2017.		
163	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	2:	Slaven	op	de	plantages,	
https://www.schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-2-slaven-op-de-plantages/,	
geraadpleegd	op	20	september	2017.	
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Dossier	
geschiedenis	

				Vertellers	op	het	tweede	niveau	
	

Soort	
verteller	

Intern/extern	
	

Soort	tekst	
	

Aflevering	1	 Nederlandse	historicus	Ernst	van	den	
Boogaart		

On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	

Ghanese	historica	Akosua	Perbi	 On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	
Ghanese	gids	mister	Brasil	 On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	
Nederlandse	hoogleraar	
zeegeschiedenis	Henk	den	Heijer	

On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	

Nederlandse	scheepsarts	Henry	
Gallandat	

-	 Intern		 Citaat	

Aflevering	2	 Surinaamse	historica	Mildred	Caprino	 On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	
Schots-Nederlandse	tekenaar	en	
militair	John	Stedman	

-	 Intern	 Citaat	

Nederlandse	slavenhandelaar	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Plantage-eigenaar	van	Frederiksdorp	
Ton	Hagemeier	

On-screen	 Extern		 Vertellerstekst	

Nederlandse	plantage-eigenaar	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Walther	Sanne	(nazaat	weggelopen	
Afrikaanse	slaaf)	

On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	

Nederlandse	journalist	van	De	
Vaderlander		

-	 Intern	 Citaat	

Nederlands	historicus	Piet	Emmer		 On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	
Nederlands	historicus	Bob	Visscher	 On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	

Tabel	12:	Overzicht	vertellers	op	het	tweede	niveau	in	Dossier	geschiedenis	
 
5.4.2	Focalisatie	
Net als in de voorgaande educatieve programma’s is in de twee afleveringen van Dossier 
geschiedenis de primaire externe verteller tevens de focalisator op het primaire niveau. Vanuit 
deze hoogste vertelinstantie worden de gebeurtenissen in de tekst over het slavernijverleden 
bekeken: 
 
  Slavernij bestond al heel lang in West-Afrika, lang voordat de Europeanen kwamen in de vijftiende 

eeuw. Miljoenen slaven gingen van hier naar het noorden door de Sahara naar de Arabische wereld naar 
landen als Marokko en Algerije. Je kunt veel zeggen van de Nederlanders en de Europeanen, maar de 
slavenhandel in Afrika hebben ze niet uitgevonden.164   

 
Hoewel in Dossier geschiedenis de primaire vertelinstantie – met 59,5 % van het totale aantal 
zinnen – het dominant focaliserende subject is, komen er veel focaliserende subjecten op het 
tweede niveau voor.165 Opvallend aan deze secundaire vertellers is dat voor het eerst 
aanvullende vertellers die tevens focaliseren aan bod komen.166 Een van hen is Walther 
Sanne, een nazaat van een weggelopen Afrikaanse slaaf: 
 

                                                
164	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	1:	Handel	in	slaven’,	
https://schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-1-handel-in-slaven/,	geraadpleegd	op	20	
september	2017.	
165	Zie	bijlage	10	en	11	voor	het	aantal	absolute	en	relatieve	zinnen	toebedeeld	aan	de	primaire	en	secundaire	vertellers	in	
Dossier	geschiedenis.	
166	 Omdat	 de	 vertellende	 subjecten	 tevens	 de	 focaliserende	 subjecten	 zijn:	 zie	 tabel	 12	 voor	 het	 overzicht	 van	 de	
secundaire	focaliserende	subjecten	in	Dossier	geschiedenis.	
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 Ik vind: zij zijn helden geweest. Fight for your freedom. En omdat dat in mij zit, om te vechten voor je 
 vrijheid en die mensen hebben gevochten voor hun vrijheden, en zo ben ik in vrijheid geboren. Dus ik 
 ben ze zo blij, daarom zeg ik, ik voel de verbondenheid met die weggelopen slaven, dat zit in mij. Tot in 
 mijn genen zit dat.167 
 
Sanne is een externe verteller die niet alleen over zijn voorouders – de tot slaaf gemaakten – 
spreekt, maar die ook zijn visie op de vertelde geschiedenis geeft. Hoewel Walther Sanne 
geen intern vertellend subject is, is in dit citaat goed te zien dat hij – omdat hij een nazaat van 
een weggelopen Afrikaanse slaaf is – dichterbij de vertelde geschiedenis staat dan de 
voorgaande secundaire vertellers. 
 
5.4.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?	
Zoals in de vorige paragraaf al aan het licht is gebracht, is de primaire vertelinstantie in de 
afleveringen van Dossier geschiedenis de dominante vertelinstantie.168 Hoewel het perspectief 
van de tot slaaf gemaakten ontbreekt en het dominante primaire vertellende en focaliserende 
subject Nederlands is, wordt het slavernijverleden vanuit verschillende perspectieven aan de 
scholieren aangeboden. Op het secundaire niveau komen niet alleen Nederlandse vertellende 
en focaliserende subjecten aan bod, maar ook een Ghanese historica en gids, een Surinaamse 
historica en een Ghanese nazaat van een Afrikaanse marron. 
  
 De eerste eigenaar dat was Johan Friedrich Knöffel. Hij schijnt voor zijn mensen, dus voor zijn slaven, 
 altijd goed geweest te zijn. Ook het bedrijf floreerde goed. Het is natuurlijk zaak voor de plantage-
 eigenaar om ervoor te zorgen dat er een bepaald evenwicht was, een vorm van acceptatie van beide 
 kanten.169  
 
Dit citaat is afkomstig van een Nederlandse eigenaar van de nog bestaande plantage 
Frederiksdorp in Suriname. Wanneer de presentatrice hem antwoordt ‘Ja, maar toch staan er 
ook in de geschiedenisboeken een aantal vreselijke straffen vermeld die zeker werden 
uitgevoerd op de plantages’, reageert hij als volgt:  
 
 Jawel, ik praat ook niets goed hoor, houd me ten goede. Maar er is maar één bron in de Surinaamse 
 geschiedenis die verhaalt van die afschuwelijke, afgrijselijke straffen en dat is het boek van Johan 
 Gabriël Stedman.170  
 
Opvallend is dat wanneer deze Nederlandse plantage-eigenaar aan het woord is er een 
gerelativeerd beeld van het leven op de plantages wordt gegeven. Het slavernijverleden wordt 
duidelijk vanuit het perspectief van een blanke overheerser gezien.  
 
 Wij Afrikanen, wij negers hebben ons nooit laten onderdrukken. We zijn wel een keertje 
 verkocht geworden, maar we hebben vanaf dat moment getoond dat wij ons niet laten onderdrukken 
 door niemand en door niets. Dus het weglopen of het vluchten, hoe je het allemaal wilt noemen, ging 

                                                
167 NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	2:	Slaven	op	de	plantages,	
https://www.schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-2-slaven-op-de-plantages/,	
geraadpleegd	op	20	september	2017.		
168	 In	 bijna	 zestig	 procent	 van	 de	 twee	 afleveringen	 wordt	 het	 slavernijverleden	 door	 het	 perspectief	 van	 deze	 blanke	
vertelinstantie	gepresenteerd.	
169	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	2:	Slaven	op	de	plantages,	
https://www.schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-2-slaven-op-de-plantages/,	
geraadpleegd	op	20	september	2017.	
170	Ibidem.	
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 om de vrijheid. Je ging gewoon naar andere gebieden om je eigen gemeenschap te stichten waarbij je in 
 alle vrijheid je gang kon gaan.171  
 
In bovenstaand citaat van de al eerder aangehaalde nazaat Walther Sanne wordt het verleden 
vanuit een heel ander perspectief bekeken, omdat dit personage dichterbij de vertelde 
geschiedenis staat dan de Nederlandse plantage-eigenaar.  
 Wanneer de gebeurtenissen als object van vertelling in Dossier geschiedenis worden 
geanalyseerd, valt op dat de winst die de slavenhandel opleverde voor Europa – en specifiek 
voor Nederland – als beweegreden van slavernij en de slavenhandel wordt genoemd. De 
primaire focus ligt echter niet op de handel en de voordelen ervan voor Nederland en Europa: 
‘Ze kwamen terecht in een nieuwe wereld, waar ze onder dwang moesten werken op de 
plantages. Voor de Hollanders: lucratieve handel. Voor de slaven: een vreselijk bestaan.’172 
Zoals in dit citaat te zien is, wordt de winstgevende handel gelijk in verband gebracht met de 
negatieve gevolgen ervan voor de slaven. In Dossier geschiedenis wordt geen 
gebagatelliseerd beeld van de slavenhandel gegeven door louter in te gaan op de voordelen 
van de handel voor Nederland, maar worden ook de misstanden aan de kaak gesteld:173  
 
 Het leven op de slavenschepen is verschrikkelijk. De slaven worden met honderden tegelijk in ruimen 
 opgesloten en vastgeketend. In de bedompte ruimtes is nauwelijks frisse lucht. Er is vaak te weinig 
 water en eten voor de reis die wel twee maanden kan duren. Veel slaven overleven de reis niet.174 
 
Hetzelfde geldt voor de manier waarop over het verzet tegen en de afschaffing van slavernij 
in Dossier geschiedenis wordt gesproken: er wordt geen genuanceerd beeld van slavernij 
gegeven door de afschaffing van slavernij centraal te stellen.175  
 
 In Europa gaan aanhangers van de Verlichting anders denken over de slavernij en het idee dat de zwarte 
 mens minderwaardig is. In Nederland toont de anatoom Camper in 1768 aan dat de zwarte mens onder 
 zijn huid in niets verschilt van een blanke. Maar bijna niemand deelt dan nog die conclusie.176 
 
In dit citaat wordt de slavernijafschaffing in verband gebracht met het verzet door Europese 
verlichte denkers en specifiek door een Nederlands verlichtingsdenker. De afschaffing wordt 
echter niet alleen afgebeeld als het resultaat van Europees verzet, zoals te zien is in het 
volgende citaat: 
 
 In diezelfde periode hebben de ideeën over vrijheid en gelijkheid van alle mensen de blanken op Haïti
 verdeeld. De slaven maken hiervan gebruik en komen in opstand – met succes. Ze bevrijdden zich uit 
 de slavernij. Het hele Caribische gebied raakte hierdoor geïnspireerd. Ook slaven op Curaçao, waar in 

                                                
171	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	2:	Slaven	op	de	plantages,	
https://www.schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-2-slaven-op-de-plantages/,	
geraadpleegd	op	20	september	2017.	
172	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	1:	Handel	in	slaven’,	
https://schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-1-handel-in-slaven/,	geraadpleegd	op	20	
september	2017.	
173	Zie	bijlage	14	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	misstanden	in	Dossier	geschiedenis.	
174	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	1:	Handel	in	slaven’,	
https://schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-1-handel-in-slaven/,	geraadpleegd	op	20	
september	2017.	
175	Namelijk	15,22	%	van	het	totale	aantal	zinnen	wordt	aan	dit	onderwerp	besteed:	zie	bijlage	15.	
176	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	2:	Slaven	op	de	plantages,	
https://www.schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-2-slaven-op-de-plantages/,	
geraadpleegd	op	20	september	2017.	
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 1795 onder aanvoering van de slaaf Tula het verzet tegen slavernij losbarstte. Met zijn ideeën over 
 vrijheid, gelijkheid en broederschap wist Tula een grote slavenmacht op de been te brengen. Daarmee 
 durfde hij een vuist te maken tegen het Nederlands koloniaal gezag hier op Curaçao. De roep om een 
 verbod op de slavenhandel in Europa wordt steeds luider. Maar Nederland is daar nog niet klaar voor.177  
 
In Dossier geschiedenis wordt tevens aandacht besteed aan het verzet tegen slavernij door 
slaven, waarbij specifiek in wordt gegaan op het verzet door een tot slaaf gemaakte 
verzetsheld: Tula. 
 Een laatste opvallende uitkomst is dat niet het aandeel van de Europeanen, maar het 
aandeel van Nederland in slavernij in Dossier geschiedenis centraal staat. Zo worden harde 
cijfers over het totale aantal verscheepte slaven door Nederlanders genoemd:  
 
 1600 Nederlandse schepen met bijna 600.000 slaven maken de overtocht naar de nieuwe wereld, naar 
 de voormalige Nederlandse Antillen en naar Suriname en omgeving. […] Hoeveel slaven zijn er 
 omgekomen op de 1600 Nederlandse schepen? Uiteindelijk zullen 80.000 Afrikanen hun reis naar 
 de nieuwe wereld niet overleven. Gemiddeld sterft zo’n 13 procent van de gevangenen.178  
 
Het Nederlandse aandeel wordt niet verzwegen of geminimaliseerd door het aantal 
verscheepte slaven te vergelijken met het totale aantal getransporteerde slaven door 
Europeanen. De Nederlandse rol in de slavenhandel wordt niet alleen aan de hand van harde 
cijfers besproken; de gehele aflevering draait om de Nederlandse rol in deze zwarte bladzijde 
uit de geschiedenis.  
 
5.5	HistoClips	
 
5.5.1	Vertelinstantie	
In de aflevering van HistoCips voert op het primaire niveau de Nederlandse presentator Sipke 
Jan Bousema het woord.179 De Nederlandse identiteit van deze vertelinstantie wordt in 
Histoclips duidelijk doordat de primaire verteller het over ‘onze geschiedenis’ heeft wanneer 
hij over Nederland vertelt: 
 
 Dit zijn slaven. Gevangengenomen, gekocht en opgesloten in een fort. Gebrandmerkt en 
 verscheept om te worden verkocht en te werken op een plantage. Ook Nederlanders deden mee aan deze 
 slavenhandel. Lange tijd is over deze verschrikkelijke periode gezwegen. Dat veranderde toen het 
 nationale slavernijmonument in Amsterdam werd onthuld op 1 juli 2002. Met het monument wil 
 Nederland laten zien dat de verschrikkingen van de slavernij ook bij onze geschiedenis horen.180  
 
In deze openingspassage van de on-screen verteller is goed te zien dat hij boven de ruimte van 
het vertelde staat: deze alwetende externe woordvoerder praat over een geschiedenis waarvan 
hij zelf geen onderdeel uitmaakt.181  
                                                
177	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	2:	Slaven	op	de	plantages,	
https://www.schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-2-slaven-op-de-plantages/,	
geraadpleegd	op	20	september	2017.	
178	NTR	(Schooltv),	‘Dossier	geschiedenis:	Nederland	en	de	slavernij.	Aflevering	1:	Handel	in	slaven’,	
https://schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-nederland-en-de-slavernij-afl-1-handel-in-slaven/,	geraadpleegd	op	20	
september	2017.	
179	Sipke	Jan	Bousema	is	in	Histoclips	zowel	de	on-screen-verteller	als	de	voice-over-verteller.	
180	NTR	(Schooltv),	 ‘HistoClips:	Slavernij.	Aflevering	17’,	 	https://www.schooltv.nl/video/histoclips-slavernij/,	geraadpleegd	
op	20	september	2017.	
181	 Dit	 citaat	 is	 exemplarisch	 voor	 de	 manier	 waarop	 de	 primaire	 vertelinstantie	 in	 de	 gehele	 aflevering	 over	 het	
slavernijverleden	vertelt.		
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Opvallend aan de vertellers op het tweede niveau in Histoclips is dat louter secundaire 
vertellers in fictieve scènes over het slavernijverleden optreden. Er is noch sprake van 
aanvullende vertellers noch van vertellers die middels citaten toe worden gelaten. De 
secundaire vertellers die in deze aflevering aan het woord komen zijn interne vertellers: alle 
fictieve personages maken onderdeel uit van de vertelde geschiedenis.  
 
Programma	
	

Vertellers	op	het	tweede	
niveau	

Soort	
verteller	

Intern/extern	
	

Soort	tekst	
	

HistoClips	 Nederlands	bemanningslid	op	
slaventransportschip	

On-screen	 	 Intern	 Acteurstekst	

Nederlandse	chirurgijn	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Nederlandse	slavenhandelaar	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Nederlandse	plantage-eigenaar	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst	
Afrikaanse	marron	 On-screen	 Intern	 Acteurstekst		

Tabel	13:	Vertellers	op	het	tweede	niveau	in	HistoClips	
 
5.5.2	Focalisatie		
Zoals inmiddels gemeengoed is geworden, zijn in principe de vertellende subjecten tevens de 
focaliserende subjecten. Dit geldt ook voor de vertelinstanties in HistoClips: er is geen sprake 
van ingebedde focalisatie waarbij de externe vertelinstantie het woord houdt.182 Dit heeft tot 
gevolg dat de primaire externe vertelinstantie niet alleen met 60,5 % van het totale aantal 
zinnen de dominante verteller in de aflevering van HistoClips is, maar ook de dominante 
focalisator.183 Het volgende citaat is een goed voorbeeld van de manier waarop de primaire 
verteller zich ten opzichte van de vertelde geschiedenis positioneert: 
 
 Wij vinden nu het idee van slavernij en slavenhandel afschuwelijk, maar een paar eeuwen geleden 
 denken  de Europeanen daar heel anders over. Voor hen is het de normaalste zaak van de wereld. 
 Engelsen, Portugezen, Nederlandse handelaren halen slaven uit West-Afrika om te werken op 
 suikerrietplantages in Midden- en Zuid-Amerika. In een paar honderd jaar tijd vervoeren 
 Nederlandse handelaren ruim een half miljoen slaven.184  
 
De verteller-focalisator is alwetend: de visie op de gebeurtenissen uit het slavernijverleden is 
afkomstig van een Nederlandse externe vertelinstantie die overzicht over het geheel heeft. De 
overige focaliserende subjecten in HistoClips zijn acteurs die door de primaire vertelinstantie 
in het leven zijn geroepen. Deze personages zijn gebaseerd op personages uit het 
slavernijverleden en zijn daarmee intern focaliserende subjecten. Zo krijgen de scholieren de 
verhaalwereld vanuit zowel perspectieven van Nederlandse overheersers als van Afrikaanse 
tot slaaf gemaakten aangeboden. In het volgende citaat is het een Afrikaanse marron die over 
de door hem waargenomen gebeurtenissen spreekt: ‘De blanken hebben mooi gesproken. Ze 

                                                
182	 Omdat	 de	 vertellende	 subjecten	 tevens	 de	 focaliserende	 subjecten	 zijn:	 zie	 tabel	 13	 voor	 het	 overzicht	 van	 de	
secundaire	focaliserende	subjecten	in	HistoClips.	
183	 Zie	 bijlage	 12	 voor	 het	 aantal	 absolute	 en	 relatieve	 zinnen	 toebedeeld	 aan	 de	 primaire	 en	 secundaire	 vertellers	 in	
HistoClips.	
184	NTR	(Schooltv),	 ‘HistoClips:	Slavernij.	Aflevering	17’,	 	https://www.schooltv.nl/video/histoclips-slavernij/,	geraadpleegd	
op	20	september	2017.	
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hebben gesproken over vrede, dat willen wij ook. Wij zijn het vechten moe. Jullie hebben het 
opgeschreven, wij doen het met bloed.’185  
 
5.5.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?	
Net als in Dossier geschiedenis is in de aflevering van HistoClips de primaire vertelinstantie 
de dominante vertelinstantie. Op het tweede niveau is slechts één keer een tot slaaf gemaakte 
het subject van vertelling en focalisatie en zijn de overige subjecten louter Nederlandse 
overheersers. Hoewel het slavernijverleden in deze aflevering van HistoClips zodoende met 
name door blanke personages wordt verteld, is dit niet van invloed op de geselecteerde 
gebeurtenissen en op de manier waarop over de gebeurtenissen in de afleveringen wordt 
gesproken.  
 Zo wordt in HistoClips niet gepoogd om het slavernijverleden een positieve draai te 
geven door deze in verband te brengen met de afschaffing ervan: in slechts zestien procent 
van het totale aantal zinnen wordt het verzet tegen en de afschaffing van slavernij behandeld. 
De focus ligt zodoende niet op de afschaffing van slavernij – een ‘positieve’ gebeurtenis in 
het slavernijverleden.186 Daarbij wordt de afschaffing niet alleen besproken als een Europese 
gebeurtenis, maar ook als resultaat van het verzet van marrons:  
 
 In het oerwoud bouwen de marrons een nieuw leven op. En ze maken plannen om de nog gevangen 
 slaven te bevrijden. Vanuit hun schuilplaatsen vallen ze de plantages aan. […] Omdat de 
 plantagehouders door de aanvallen steeds meer in moeilijkheden komen, zit er niets anders voor ze 
 op dan vrede te sluiten met de marrons.187 
 
Vervolgens vertelt de primaire vertelinstantie dat in sommige Europese landen er langzaam 
verzet tegen het idee van slavernij komt: ‘Het verzet tegen de onmenselijke behandeling van 
de slaven groeit en in 1833 schaft Engeland de slavernij af. Frankrijk doet hetzelfde in 
1848.’188 De ‘onmenselijke behandeling van de slaven’ wordt niet alleen in verband met de 
afschaffing van slavernij besproken; in de HistoClips-aflevering over het slavernijverleden 
wordt aan deze misstanden nader aandacht geschonken.189 Het volgende citaat is een 
voorbeeld van een passage waarin de primaire vertelinstantie de negatieve gevolgen van de 
slavenhandel bespreekt:  
 
 Ze krijgen natuurlijk niet allemaal hun eigen hut. Nee, met honderden tegelijk worden ze als beesten het 
 ruim ingedreven en vastgeketend. De reis is een marteling. In de bedompte ruimte is nauwelijks frisse 
 lucht. Er wordt hier gewoon gepoept en geplast. De stank is niet te harden.190  
 
Niet alleen de primaire vertelinstantie vertelt over deze misstanden, ook in de fictieve scènes 
worden deze nagebootst. Zo zegt een Nederlandse plantagehouder nadat enkele slaven waren 

                                                
185	NTR	(Schooltv),	‘HistoClips:	Slavernij.	Aflevering	17’,		https://www.schooltv.nl/video/histoclips-slavernij/,	geraadpleegd	
op	20	september	2017.	
186	Zie	bijlage	15	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	betreffende	het	verzet	tegen	en	de	afschaffing	van	slavernij	in	
HistoClips.	
187	NTR	(Schooltv),	‘HistoClips:	Slavernij.	Aflevering	17’,		https://www.schooltv.nl/video/histoclips-slavernij/,	geraadpleegd	
op	20	september	2017.	
188	Ibidem.	
189	Namelijk	bijna	33	%	van	het	totale	aantal	zinnen	in	HIstoClips	wordt	aan	misstanden	besteed:	zie	bijlage	14.	
190	NTR	(Schooltv),	‘HistoClips:	Slavernij.	Aflevering	17’,		https://www.schooltv.nl/video/histoclips-slavernij/,	geraadpleegd	
op	20	september	2017.	
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weggelopen: ‘Ze zijn hier het bos ingegaan. Haal je Hendrik even? Laat die met wapens 
achter hen aankomen!’    
 Wat daarnaast opvalt aan de distributie van gebeurtenissen als object van vertelling, is 
dat deze gebeurtenissen niet in Europese, maar in Nederlandse context worden besproken. 
Zoals in de volgende passage duidelijk naar voren komt, staat niet de algemene trans-
Atlantische slavenhandel centraal, maar de slavenhandel door Nederlanders, de overtocht van 
Nederlandse slaventransportschepen en de gebeurtenissen op de Nederlandse plantages in de 
Suriname en de Antillen: 
 
 Als het schip bij de Antillen is aangekomen, worden de slaven aan land gebracht. Hier kunnen ze 
 bijkomen van de verschrikkelijke reis. Dan volgt nog een laatste inspectie voordat de slaven weer op 
 reis gaan naar Suriname. Daar worden ze te koop aangeboden aan de plantagehouders.191  
 
In de aflevering wordt het aandeel van de Nederlanders in de slavenhandel en slavernij niet 
geminimaliseerd afgebeeld: ‘In een paar honderd jaar tijd vervoeren Nederlandse handelaren 
ruim een half miljoen slaven.’192  
 
5.6	Het	Klokhuis		
 
5.6.1	Vertelinstantie	
In de aflevering over het slavernijverleden van Het Klokhuis vertelt de Nederlandse 
presentatrice Dolores Leewin op het primaire niveau over dit verleden. Deze primaire on-
screen verteller is geen personage die tijdens het koloniale tijdperk leefde, waardoor zij niet 
over eigen ervaringen of meegemaakte gebeurtenissen spreekt, maar over die van anderen: 
 
 De Nederlanders brachten die slaven naar forten zoals deze. Dit is fort Axim. Van hieruit werden de 
 slaven verscheept, in eerste instantie naar Brazilië en later vooral naar Suriname, want daar gingen ze 
 werken op de suikerplantages. Wat ik zeker weet is dat twee van mijn voorouders slaven zijn geweest 
 en het zou best kunnen zijn geweest dat zij hier ook hebben gezeten.193  
 
De on-screen verteller in Het Klokhuis is een goed voorbeeld van een verteller die niet aan de 
geschiedenis deelneemt, maar die door gebruik van ‘ik’ en ‘mijn’ naar een deel van haar 
identiteit verwijst. Omdat de primaire vertelinstantie hiervan alleen gebruikmaakt wanneer ze 
over haar Surinaamse ouders en Afrikaanse voorouders vertelt, wordt duidelijk dat deze on-
screen verteller van Surinaamse komaf en een nazaat van slaven is.  
 Hoewel de primaire vertelinstantie slechts vier vertellers op het tweede niveau toelaat 
– zoals te zien is in tabel 14 –  is deze primaire verteller niet de dominante verteller in de 
slavernij-aflevering van Het Klokhuis: 47, 8 % van het totale aantal zinnen is toebedeeld aan 
de verteller op het primaire niveau, tegenover 52,2 % aan de secundaire vertellers.194 
Opvallend aan de vertelling op het tweede niveau is dat de meeste secundaire vertellers in 
historische fictie optreden – 46,2 % van het totale aantal zinnen in Het Klokhuis is toebedeeld 
                                                
191	NTR	(Schooltv),	‘HistoClips:	Slavernij.	Aflevering	17’,		https://www.schooltv.nl/video/histoclips-slavernij/,	geraadpleegd	
op	20	september	2017.	
192	Ibidem.	
193	NTR	(Het	Klokhuis),	‘Slavernij’,	https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2202/Slavernij,	geraadpleegd	op	19	september	
2017.	
194	Zie	bijlage	13	voor	het	absolute	en	relatieve	aantal	zinnen	toebedeeld	aan	de	primaire	en	secundaire	vertellers	 in	Het	
Klokhuis.	
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aan acteurs – en dat zij allemaal externe vertellers zijn: geen van allen maakt onderdeel uit 
van de vertelde geschiedenis.  
 

Programma	
	

Vertellers	op	het	tweede	
niveau	

Soort	
verteller	

Intern/extern	
	

Soort	tekst	
	

Het	Klokhuis	 Jonathan	(puberjongen	van	
Nederlandse	komaf)	

On-screen	 Extern	 Acteurstekst	

Saïd	(puberjongen	van	
Afrikaanse	komaf)		

On-screen	 Extern	 Acteurstekst	

Ghanese	gids	Georgina	 On-screen	 Extern	 Vertellerstekst	
Nederlandse	rapper	 On-screen	 Extern	 Acteurstekst	

					Tabel	14:	Overzicht	vertellers	op	het	tweede	niveau	in	Het	Klokhuis	

	
5.6.2	Focalisatie		
In Het Klokhuis is de primaire externe verteller tevens de focalisator op het primaire niveau. 
In het volgende citaat is te zien dat deze hoogste vertelinstantie – die buiten de geschiedenis 
staat – de gebeurtenissen uit het slavernijverleden waarneemt: 
 
 Jonge jongens, acht jaar oude jongens. Ze zijn jong, ze zijn nog sterk, ze hebben er heel veel jaren wat 
 aan. Want als je natuurlijk met een oudere man komt, dan is hij na een paar jaar versleten, heel grof 
 gezegd, en zo’n jonge jongen blijft lekker sterk.195  
 
Doordat het gefocaliseerde object – de jonge slaven – van buitenaf wordt waargenomen, is er 
sprake van externe focalisatie door de primaire verteller. Deze primaire vertelinstantie geeft 
ook de visie van andere personages weer: op het tweede niveau focaliseren zowel acteurs als 
aanvullende vertellers. Omdat geen enkele keer ingebedde focalisatie voorkomt waarbij de 
externe vertelinstantie aan het woord blijft, zijn de vertellende subjecten tevens de 
focaliserende subjecten.196 Opvallend is dat met name acteurs in fictieve scènes als 
focaliserende subjecten aan bod komen. Twee van deze fictieve personages zijn Saïd – een 
puberjongen van Afrikaanse komaf – en de Nederlandse puberjongen Jonathan. In een 
dialoog geven zij hun visie op de vertelde geschiedenis zoals in het volgende voorbeeld uit de 
slavernij-aflevering van Het Klokhuis duidelijk wordt:  
  
 Saïd: Ik vind het gewoon moeilijk, weet je. Wil je weten wat ik moeilijk vind? Ik vond de Amsterdamse 
 grachten dus altijd heel mooi, weet je. Prinsengracht, Keizersgracht, weet je, al die mooie gevelstenen, 
 heel oud, echt mooi vet jongen. Toen hoorde ik dus op school dat heel veel van die gevels betaald zijn 
 met verkeerd geld.  
 
 Jonathan: Verkeerd geld? 
 
 Saïd: Dat is geld dat verdiend is met slavenhandel, weet je, eeuwen geleden. 
 
 Jonathan: Serieus? 

                                                
195	NTR	(Het	Klokhuis),	‘Slavernij’,	https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2202/Slavernij,	geraadpleegd	op	19	september	
2017.	
196	 Omdat	 de	 vertellende	 subjecten	 tevens	 de	 focaliserende	 subjecten	 zijn:	 zie	 tabel	 14	 voor	 het	 overzicht	 van	 de	
secundaire	focaliserende	subjecten	in	Het	Klokhuis.	
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 Saïd: Ja jongen, jij lag natuurlijk weer te slapen. Ja, ze zeiden dat in de Gouden Eeuw Hollanders heel 
 veel verdiend hebben met slavenhandel. Dat ze dat geld hebben gebruikt om die huizen te bouwen. Dus 
 nu denk ik: die mooie grachtenpanden zijn dus eigenlijk lelijk en fout.197  
 
In deze passage wordt duidelijk dat de Nederlandse gebeurtenissen uit het slavernijverleden 
vanuit het perspectief van Saïd worden weergegeven. Omdat beide jongens geen onderdeel 
van de vertelde geschiedenis uitmaken, is er sprake van externe focalisatie.  
 
5.6.3	Distributie	van	subjectposities	–	wie	en	wat?	
Zoals in de vorige paragraaf al is gezegd, is de in Nederland geboren primaire vertelinstantie 
van Het Klokhuis van Surinaamse komaf. Hoewel het in dit geval een externe vertelinstantie 
betreft die tevens op het primaire niveau het focaliserende subject is, staat zij door haar 
afkomst en doordat haar voorouders slaven uit Ghana waren dichterbij de vertelde 
geschiedenis dan de primaire externe vertelinstanties in de voorgaande documentaires. 
Wanneer slaven het object in haar vertelling zijn, gaat het hier niet om een verwijzing naar 
slaven in het algemeen, maar specifiek naar haar voorouders uit Ghana. Op die manier wordt 
het slavernijverleden vanuit een ander, een meer betrokken perspectief aan de scholieren 
verteld dan in de voorgaande documentaires, die vanuit het perspectief van een neutrale, 
vertelinstantie worden verteld. Dit betrokken perspectief is ook aanwezig in de manier waarop 
de primaire vertelinstantie over de gebeurtenissen vertelt die in de Klokhuis-aflevering 
worden behandeld.  
 
 Presentatrice: I am Dolores. Nice to meet you. Door deze poort gingen de slaven naar binnen. Hier 
 werden de vrouwelijke slaven gevangengehouden. 
 
 Presentatrice: How many females did they keep in here? 
 
 Georgina: 25.  
 
 Presentatrice: Vijfentwintig vrouwen, moet je je voorstellen. 
 
 Georgina: The strongest women sat here, the door was always locked, to receive air. 
 
 Presentatrice: Wat gebeurde er nou: de sterke vrouwen waren sterk genoeg om zichzelf naar voren te 
 vechten en frisse lucht te krijgen. De zwakkere vrouwen bleven eigenlijk achter. Hier zaten de mannen 
 gevangen. Hier is het ook al zo donker. But this room was bigger, much bigger. Why is that?  
 
 Georgina: Because men were so strong and tall and big.  
 
 Presentatrice: Mannen zijn nu eenmaal wat groter, die hebben meer ruimte nodig.198  
 
De primaire vertelinstantie vertelt in Ghana over gebeurtenissen uit het Nederlandse 
slavernijverleden in een gesprek met de Ghanese gids Georgina – en specifiek over 
gebeurtenissen die relevant zijn voor de plek waar de primaire vertelinstantie zich bevindt, 
zoals fort Axim en het kasteel Elmina.199 Daarnaast wordt in bovenstaand citaat duidelijk dat 
de presentatrice ook de misstanden in relatie tot de omgeving waar zij zich bevindt bespreekt 

                                                
197	NTR	(Het	Klokhuis),	‘Slavernij’,	https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2202/Slavernij,	geraadpleegd	op	19	september	
2017.	
198	Ibidem.	
199	Het	secundaire	niveau	bestaat	grotendeels	uit	de	secundaire	vertellers	Saïd	en	Jonathan	in	de	fictieve	scène	en	uit	de	
rap	over	het	slavernijverleden.	De	Ghanese	gids	Georgina	krijgt	slechts	in	5,9	%	van	het	totale	aantal	zinnen	het	woord.		
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– zoals de ruimten in Ghana waar de slaven werden opgesloten.200 In Het Klokhuis wordt 
zodoende over het slavernijverleden in Nederlandse context besproken. Het aandeel van de 
Nederlanders in de slavenhandel en slavernij wordt niet besproken als klein onderdeel van de 
overkoepelende trans-Atlantische slavenhandel, maar staat in deze aflevering als een 
opzichzelfstaand onderwerp centraal.   
 Daarnaast is een opmerkelijke bevinding dat het slavernijverzet en de afschaffing van 
slavernij in zijn geheel onbesproken blijven. Doordat het verzet tegen slavernij – een 
‘positieve’ gebeurtenis – geen centrale plaats in de aflevering inneemt, wordt de vertelde 
geschiedenis niet positiever afgebeeld dan ze is. Hetzelfde geldt voor de manier waarop 
slavernij wordt afgebeeld: nergens in de aflevering van Het Klokhuis wordt gerefereerd naar 
slavernij als economisch systeem of aan de economische voordelen van de slavenhandel voor 
Nederland. De volgende passage uit de fictieve scène waarin Saïd en Jonathan optreden is de 
enige keer dat slavernij vanuit een economisch oogpunt wordt bekeken: 
 
 Saïd: Toen hoorde ik dus op school dat heel veel van die gevels betaald zijn met verkeerd geld.  
 
 Jonathan: Verkeerd geld?  
 
 Saïd: Dat is geld dat verdiend is met slavenhandel, weet je, eeuwen geleden. Ze zeiden dat in de 
 Gouden  Eeuw Hollanders heel veel verdiend hebben met slavenhandel. Dat ze dat geld hebben gebruikt 
 om die huizen te bouwen. Dus nu denk ik: die mooie grachtenpanden zijn dus eigenlijk lelijk en fout.  
 
In bovenstaande passage is te zien dat de opbrengst van de slavenhandel wordt gedefinieerd 
als ‘verkeerd’ geld, waardoor de positieve gevolgen van de slavernijhandel voor Nederland in 
Het Klokhuis zelfs negatief worden gemaakt. In de aflevering wordt zodoende het aandeel van 
de Nederlanders in de slavenhandel en slavernij niet gebagatelliseerd weergegeven.  
 
5.7	Conclusie				
Een saillante uitkomst van de analyse van de jeugddocumentaires is dat in alle documentaires 
acteurs in historisch fictieve scènes optreden. Op Het Klokhuis na wordt hetgeen de primaire 
vertelinstanties vertellen ondersteund en aangevuld door acteurs in nagespeelde scènes die 
gebeurtenissen uit het slavernijverleden pogen na te bootsen. Daarbij komen in Vroeger & Zo 
en Het Klokhuis deze fictieve aanvullende verhalen op het tweede niveau voor in de vorm van 
sketches, waarbij respectievelijk de fictieve personages tante Anastasia en haar buurmeisje 
Jetje en Jonathan en Saïd optreden. Enerzijds bieden deze aanvullende scènes perspectief voor 
scholieren, omdat aan de hand van nagespeelde gebeurtenissen de geschiedenis voor de 
scholieren gaat leven. Een ander bijkomend voordeel is dat de scholieren het verleden vanuit 
meerde perspectieven krijgen aangeboden, zoals vanuit Nederlandse overheersers uit het 
koloniale tijdperk, maar ook vanuit bijvoorbeeld puberjongens van dezelfde leeftijd. 
Anderzijds moet worden opgemerkt dat de primaire vertelinstantie deze personages – hoewel 
in het geval van de nagespeelde scènes gebaseerd op personages uit het verleden – in het 
leven roept.  
 In Dossier geschiedenis, Vroeger & Zo en Het Klokhuis krijgen naast acteurs als 
secundaire vertellende subjecten ook andere vertellende subjecten het woord. Zo worden in 

                                                
200	In	20,2	%	van	het	totale	aantal	zinnen	staan	de	misstanden	centraal:	zie	bijlage	14.	
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zowel Dossier geschiedenis als Vroeger & Zo intern vertellende en focaliserende subjecten 
middels citaten toegelaten. Ook deze citaten zorgen voor ondersteuning van de vertelde 
geschiedenis – waardoor andere perspectieven aan bod komen – in deze korte citaten kiest het 
vertellende subject niet zelf wat hij of zij vertelt. In Het Klokhuis en met name in Dossier 
geschiedenis komen daarentegen zowel interne als externe on-screen vertellende en 
focaliserende subjecten voor die hun eigen visie op gebeurtenissen uit het slavernijverleden 
geven. Omdat de aanvullende vertellers zowel verschillend zijn wat betreft hun nationaliteit 
als wat betreft de hoedanigheid waarin zij in de documentaires optreden, worden veel 
verschillende perspectieven op de vertelde geschiedenis geboden.  
 Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden, laten de primaire vertelinstanties in 
de documentaires veel secundaire vertellers toe. Daardoor is de primaire vertelinstantie – in 
tegenstelling tot de lesmethodes – niet altijd de dominante vertelinstantie en focalisator in de 
documentaires. Alleen in Schooltv is er expliciet sprake van een dominante primaire 
vertelinstantie; in de overige documentaires krijgt de primaire vertelinstantie tussen de 50 en 
60 % van het totale aantal zinnen toebedeeld. In Het Klokhuis zijn zelfs de secundaire 
vertellers dominant. Opvallend is dat de primaire vertelinstanties overwegend blanke 
personages als acteurs laten optreden – alleen in HistoClips komt een Afrikaanse marron en in 
Het Klokhuis een puberjongen van Afrikaanse komaf aan het woord. De tot slaaf gemaakten 
zijn zodoende nooit het subject, maar veelal het object van vertelling in de nagespeelde 
scènes. Dit heeft tot gevolg dat de vertelde geschiedenis in de fictieve scènes vanuit een 
overheersend Nederlands, blank perspectief aan scholieren wordt aangeleerd. Dit is niet het 
geval bij de aanvullende vertellers in Dossier geschiedenis en Het Klokhuis: omdat deze 
vertellers zowel verschillend zijn wat betreft hun nationaliteit als wat betreft de hoedanigheid 
waarin zij in de documentaires optreden, wordt het verleden vanuit veel verschillende visies 
aan de scholieren aangeleerd.  
 Hoewel zowel de primaire als de secundaire vertelinstanties in de documentaires 
overwegend blank zijn, schemert deze identiteit niet door in de gekozen gebeurtenissen. In 
tegenstelling tot de lesmethodes maken ‘positieve’ gebeurtenissen geen onderdeel uit van de 
vertelde geschiedenis. Zo ligt in geen enkele documentaire het accent op het abolitionisme en 
de afschaffing van slavernij. Wanneer het verzet tegen en de afschaffing van slavernij 
behandeld wordt, wordt in geen enkele documentaire het verzet gezien als het resultaat van 
Europese critici en abolitionisten, maar vaak als het resultaat van slaven en marrons. Toch is 
er in de meeste documentaires geen aandacht voor individuele verzetshelden; alleen in 
Dossier geschiedenis wordt de verzetsheld Tula genoemd.  
 Daarnaast is opvallend dat de verschrikkingen waarmee de Afrikanen tijdens de 
overtocht en hun gevangenneming werden geconfronteerd een centrale plaats in alle 
afleveringen innemen. De slavenhandel wordt niet in verband gebracht met de positieve 
economische gevolgen ervan voor Europa en specifiek voor Nederland, maar vooral met de 
negatieve gevolgen ervan voor de tot slaaf gemaakten. Door niet de focus op de positieve 
kanten van slavernij te leggen, wordt de vertelde geschiedenis niet gebagatelliseerd 
weergegeven. Dit geldt ook voor de manier waarop de rol van Nederland in het 
slavernijverleden in de documentaires wordt besproken. Opvallend is dat alle afleveringen in 
het teken van het Nederlandse slavernijverleden staat: in tegenstelling tot de lesmethodes 
staan in de documentaires de zwarte bladzijdes uit de geschiedenis omtrent slavernij centraal. 
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6	Conclusie	
 

In Nederland heerst er de laatste jaren een hevige discussie rond slavernij en de verbeelding 
van het slavernijverleden in schoolboeken. In het debat wordt met name aangehaald dat het 
slavernijverleden in de schoolboeken vanuit een te eenzijdig perspectief wordt verteld. Ook in 
het debat over het slavernijvenster in de Nederlandse canon is het gebrek aan 
multiperspectiviteit een veelgehoorde kritiek, terwijl het volgens Maria Grever juist in de 
Nederlandse, multiculturele samenleving noodzakelijk is dat in het geschiedenisonderwijs het 
verleden vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Omdat deze kritiek slechts 
gebaseerd is op het korte slavernijvenster in de canon, heb ik in deze scriptie onderzocht hoe 
dit venster in het geschiedenisonderwijs is geïmplementeerd en aan scholieren wordt 
aangeleerd: in hoeverre is er binnen het geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden in 
de tweede fase van het voortgezet onderwijs aandacht voor multiperspectiviteit? 
 Uit de analyse van de lesmethodes is gebleken dat het slavernijverleden in 
Geschiedeniswerkplaats, Memo en Feniks met name vanuit het perspectief van de primaire 
vertelinstantie – en dus vanuit een eenzijdig perspectief – wordt verteld. Wanneer er 
sporadisch sprake is van vertelling op het secundaire niveau, worden slaven systematisch een 
subjectpositie onthouden. Scholieren worden met name geconfronteerd met stemmen en 
visies van blanke overheersers, terwijl slaven het object van vertelling blijven. Het 
slavernijverleden wordt zodoende in de lesmethodes niet vanuit het perspectief van de tot 
slaaf gemaakten besproken. Al met al krijgen in de lesmethodes weinig verschillende 
subjecten een stem in de vertelde geschiedenis.  
 Daarnaast volgt uit de analyse van de lesmethodes dat in Memo en Feniks slavernij 
met name afgebeeld wordt als een winstgevend economisch systeem dat voor welvaart in 
Europa zorgde, terwijl de negatieve gevolgen van slavernij voor miljoenen Afrikaanse tot 
slaaf gemaakten grotendeels onverteld blijven. Scholieren krijgen zodoende het beeld 
aangeleerd dat slavernij zowel noodzakelijk als onvermijdelijk was, waardoor het Europese 
slavernijverleden geminimaliseerd wordt. Bovendien wordt in alle drie de lesmethodes 
slavernij vooral in verband gebracht met het abolitionisme en de slavernijafschaffing – tevens 
‘positieve’ gebeurtenissen. De afschaffing wordt gezien als het positieve resultaat van het 
verzet van Europese critici en abolitionisten, terwijl het verzet van slaven onbesproken blijft. 
Opvallend is dat alle drie de schoolboeken het slavernijverleden afbeelden als een 
hoofdzakelijk Europees fenomeen en de rol van de Nederlanders onvermeld laten. Op die 
manier wordt het Nederlandse slavernijverleden verzwegen en gebagatelliseerd: scholieren 
krijgen een beeld van het slavernijverleden aangeleerd waarin Nederland nauwelijks aandeel 
heeft gehad. Uit dit alles blijkt dat de focus met name op de positieve gevolgen van de 
slavenhandel ligt en de gruwelen van slavernij worden gebagatelliseerd. De kritiek van Chris 
van der Heijden en Gert Oostindie dat in de Nederlandse canon overwegend de positieve 
kanten van het slavernijverleden worden behandeld, geldt dus ook voor de lesmethodes. 
 Op grond van bovenstaande ben ik van mening dat het slavernijverleden in de 
lesmethodes vanuit een overwegend westers en dus eenzijdig perspectief aan de scholieren 
wordt verteld. Het ontbreekt in de lesmethodes aan contrasterende visies van verschillende 
mensen, standen en kleuren. Met andere woorden: wanneer in de geschiedenisles over het 
slavernijverleden louter de lesmethodes Geschiedeniswerkplaats, Memo en Feniks worden 
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gebruikt, is er te weinig aandacht voor multiperspectiviteit. Hierbij dient echter in acht te 
worden genomen dat ik me in dit onderzoek heb moeten beperken tot bepaalde aspecten van 
multiperspectiviteit. Zo heb ik de aandacht voor multiperspectiviteit met name onderzocht aan 
de hand van het aantal verschillende stemmen die in de lesmethodes aan bod komen – waarbij 
in het bijzonder de stem van de tot slaaf gemaakte belangrijk is – en aan de hand van de 
hoeveelheid aandacht voor positieve ‘westerse’ gebeurtenissen. Daar komt bij dat ik alleen 
naar het leerboek van de methodes heb gekeken en niet naar het opdrachtenboek, terwijl er in 
de opdrachten ook sprake van multiperspectiviteit kan zijn. Mijn conclusie dat er te weinig 
aandacht is voor verschillende perspectieven in de schoolboeken is derhalve uitsluitend 
gebaseerd op de hierboven aangegeven onderzoeksmethodiek waarmee ik de toepassing van 
multiperspectiviteit heb onderzocht.  
 Vraag is of er binnen de geschiedenisles voldoende aandacht is voor 
multiperspectiviteit wanneer docenten de in de Nederlandse canon aanbevolen documentaires 
als aanvullend lesmateriaal in hun lessen gebruiken. Alvorens een antwoord op deze vraag te 
formuleren, moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van multiperspectiviteit in de 
documentaires op zichzelf. Uit de analyse blijkt echter dat een eenduidig antwoord op de 
vraag of er sprake is van multiperspectiviteit in de documentaires problematisch is, omdat de 
aandacht hiervoor binnen dit visuele lesmateriaal aanzienlijk verschilt. Zo komen in Schooltv 
slechts blanke secundaire vertellers binnen fictieve scènes voor, terwijl in Dossier 
geschiedenis onder andere Nederlandse, Surinaamse en Ghanese secundaire vertellers in 
nagespeelde scènes, citaten en in aanvullende vertelling optreden. Het is hier van belang te 
vermelden dat wanneer docenten een willekeurige documentaire in de geschiedenisles tonen, 
dit dus niet automatisch tot gevolg heeft dat scholieren het slavernijverleden vanuit 
verschillende perspectieven aangeboden krijgen. Daarom kan er geen algemene conclusie 
worden gegeven die op alle documentaires afzonderlijk van toepassing is. Vanwege de 
beperkte omvang van deze masterscriptie heb ik er echter voor moeten kiezen om niet van de 
documentaires afzonderlijk te concluderen of deze voldoende multiperspectiviteit bevatten, 
maar van de in de Nederlandse canon aanbevolen documentaires in zijn geheel.  
 Vergeleken met de primaire vertelinstanties in de lesmethodes zijn de primaire 
vertellende en focaliserende subjecten in de documentaires in het algemeen beduidend minder 
dominant. Waar in de lesmethodes de secundaire vertellers uitsluitend in citaten optreden, 
komen in de documentaires secundaire vertellers voor in citaten, fictieve scènes en 
aanvullende vertellingen. In de documentaires komen dan ook meer verschillende interne en 
externe secundaire vertellers voor dan in de lesmethodes – niet alleen wat betreft de 
hoedanigheid waarin zij in de documentaires optreden, zoals in de hoedanigheid van 
historicus, gids, kolonisator, nazaat, maar ook qua nationaliteit. Volgens Grever leidt de 
toepassing van multiperspectiviteit ertoe dat ook andere, minder bekende perspectieven een 
stem kunnen krijgen. Omdat uit bovenstaande geconcludeerd kan worden dat in de in de 
canon aanbevolen documentaires over het slavernijverleden veel verschillende perspectieven 
een stem krijgen, kan ik in navolging van Grever concluderen dat er expliciet sprake is van 
multiperspectiviteit in de documentaires. Naar mijn mening is het echter niet toereikend om 
alleen aan de hand van de distributie van subjectposities – wie is het subject en wie is het 
object van vertelling en focalisatie? – te concluderen dat de documentaires verschillende 
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perspectieven bieden; ook de vraag welke gebeurtenissen het object van vertelling en 
focalisatie zijn is hier van belang. 
 In tegenstelling tot de lesmethodes ligt in de documentaires de focus niet op positieve 
gebeurtenissen zoals de winstgevende handel, de afschaffing van het slavernijverleden en het 
verzet tegen slavernij door Europese verlichte critici. In de documentaires wordt daarentegen 
uitgebreid stilgestaan bij de vreselijke ervaringen van de slaven tijdens de overtocht en op de 
plantages. Daar komt bij dat in alle documentaires de slavernijgebeurtenissen in Nederlandse 
in plaats van Europese context worden behandeld. Scholieren worden zodoende 
geconfronteerd met een realistisch beeld van het aandeel van Nederland in het 
slavernijverleden. Doordat in de documentaires de focus niet wordt gelegd op de positieve 
gevolgen van de handel in slaven voor de Europese mogendheden, maar juist de gruwelen van 
slavernij worden benadrukt, wordt het slavernijverleden niet vanuit een eenzijdig, westers 
perspectief aan de scholieren verteld: er is tevens aandacht voor het perspectief van de tot 
slaaf gemaakten. 
 Hiermee ben ik bij de hamvraag aangekomen: in welke mate is er binnen het 
geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden in de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs sprake van multiperspectiviteit? Zoals eerder aangegeven kan worden 
geconstateerd dat er te weinig perspectieven op het slavernijverleden worden geboden 
wanneer in de geschiedenisles uitsluitend de lesmethodes worden gebruikt. Daarom is mijns 
inziens het tonen van documentaires – waarin wel veel verschillende perspectieven op het 
slavernijverleden worden geboden –  een noodzakelijke aanvulling op de lesmethodes om 
scholieren het slavernijverleden vanuit verschillende perspectieven en standpunten aan te 
leren. Ik concludeer expliciet niet dat er ‘voldoende’ sprake is van multiperspectiviteit in de 
geschiedenisles, want wat is ‘voldoende’? Een eenduidig antwoord op deze vraag kan niet 
worden geformuleerd: er bestaan immers geen studies of richtlijnen die aangeven bij welk 
aantal verschillende stemmen en bij welke behandelde gebeurtenissen van multiperspectiviteit 
gesproken kan worden. Evenzeer moet in acht worden genomen dat het tonen van de in de 
Nederlandse canon aanbevolen documentaires slechts een suggestie en geen verplichting in 
het geschiedenisonderwijs is. Bovendien is aanvullend lesmateriaal zoals historische romans, 
speelfilms en afbeeldingen uitgesloten van deze scriptie, terwijl deze wel in het 
geschiedenisonderwijs aan bod kunnen komen. De conclusie dat scholieren het 
slavernijverleden vanuit veel verschillende perspectieven krijgt aangeleerd geldt zodoende 
niet voor het gehele geschiedenisonderwijs, maar alleen voor zover in het 
geschiedenisonderwijs de in deze scriptie onderzochte documentaires en lesmethodes worden 
behandeld.  
 Al met al raad ik docenten aan de besproken documentaires als aanvulling op de 
lesmethodes in de geschiedenisles over het slavernijverleden te laten zien: omdat het 
beeldmateriaal in het teken staat van het Nederlandse aandeel in het slavernijverleden, is dit 
materiaal een uitstekende aanvulling op de lesmethodes – waarin het Nederlandse 
slavernijverleden onbesproken blijft. Door deze documentaires aan scholieren te laten zien, 
wordt het slavernijverleden – een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis – 
bespreekbaar gemaakt. Dit zal eraan bijdragen dat het nationale geheugen omtrent het 
slavernijverleden weer terug wordt gevonden.  
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7	Discussie	
 

Hoewel de in deze scriptie aangewende narratologische theorie van Mieke Bal – en met name 
de concepten vertelinstantie en focalisatie – op fictie wordt toegepast, heb ik in deze 
masterscriptie aan de hand van een narratologische analyse gepoogd antwoord te geven op de 
vraag in hoeverre er binnen non-fictionele schoolboeken en documentaires over het 
slavernijverleden aandacht voor verschillende perspectieven is. Omdat gebeurtenissen altijd 
vanuit een bepaalde visie en standpunt worden weergegeven, of het nu ‘waargebeurde’, 
historische feiten of fictionele gebeurtenissen betreft, is het mogelijk de narratologische 
theorie te hanteren in het onderzoek naar de representatie van het slavernijverleden in non-
fictionele schoolboeken en documentaires. Alleen al mijn aanname dat ik de schoolboeken en 
documentaires als non-fictionele bronnen beschouw levert discussie op, omdat ook de 
geschiedenis die in schoolboeken en in documentaires wordt verteld een visie, een constructie 
van de werkelijkheid in tekst is. Zowel fictieve als historische verhalen zijn door de selectie 
en ordening van gebeurtenissen waardebeladen, waardoor de vraag ontstaat of er überhaupt 
gesproken kan worden van een ‘non-fictionele geschiedenis’. Vanwege de beperkte omvang 
van deze scriptie heb ik het filosofische debat over dit complexe onderwerp buiten 
beschouwing moeten laten, terwijl het wel relevant is om deze postmoderne manier van 
denken over geschiedenis in dit onderzoek te betrekken, omdat de theorie van Mieke Bal hier 
heel goed op aansluit. Daar komt bij dat de verandering in de manier van denken over 
geschiedenis tevens van invloed is op de manier waarop de geschiedenis aan leerlingen wordt 
overgebracht – namelijk vanuit verschillende perspectieven.   
 Hoewel de narratieve theorie van Bal in de regel goed toepasbaar is op non-fictie, ben 
ik tijdens het onderzoek ook tegen ingewikkeldheden aangelopen. Omdat er geen 
wetenschappelijke studies voor handen zijn die documentaires aan de hand van een 
narratologische analyse hebben onderzocht, heb ik in dit onderzoek de criteria van de film- en 
literaire narratologie moeten combineren en completeren daar waar de film van de 
documentaire afweek. Zo is er in documentaires – in tegenstelling tot in films – altijd sprake 
van een zichtbare of hoorbare vertellende instantie. Omdat de vertellende subjecten in 
principe tevens focaliseren, heb ik de focalisatie in de documentaires op dezelfde manier 
onderzocht als in de schoolboeken, dat wil zeggen aan de hand van de literaire focalisatie. 
Daarom heb ik me in dit onderzoek niet gericht op allerlei speciale filmische technieken die 
worden aangewend om de aandacht te vestigen op zowel focaliserende subjecten als 
gefocaliseerde objecten, zoals close-ups, zoom-ins en andere camerabewegingen- en 
standpunten. Dit heeft tot gevolg dat er wellicht vormen van focalisatie in de documentaires 
voorkomen, die ik in mijn onderzoek en dus ook in mijn conclusie niet heb meegenomen.  
 Daarnaast bleek het uitgangspunt binnen de narratologie – en specifiek binnen fictieve 
verhalen – dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen de auteur en de verteller een 
ingewikkelde kwestie bij de toepassing ervan op de schoolboeken en de documentaires, 
omdat er in wetenschappelijke studies op deze kwestie geen – of in ieder geval geen 
eenduidig – antwoord wordt geformuleerd. Omdat de schoolboeken en documentaires over 
het slavernijverleden gewoonlijk geen fictionele beweringen bevatten, heb ik in eerste 
instantie het vertelde toegeschreven aan de werkelijke auteurs van de schoolboeken en de 
documentairemakers. Deze aanname bleek tijdens het proces echter niet op te gaan voor de 
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lesmethodes en de documentaires, omdat de verteller onderdeel uitmaakt van de tekst en dus 
in principe van een andere aard is dan de schrijver, die als de maker ervan deel uitmaakt van 
de werkelijkheid en buiten de tekst staat. Net als alle andere tekstelementen is ook de verteller 
door de auteur in het leven geroepen. Daarbij kunnen de auteurs van de schoolboeken en 
documentaires niet samenvallen met de verteller, omdat het de auteurs er niet om gaat hun 
eigen visies op de vertelde geschiedenis te geven, maar om de heersende ideeën omtrent het 
slavernijverleden te laten zien.  
 Omdat de verteller niet met de auteur van de schoolboeken en documentaires kan 
samenvallen, heb ik – zoals in de methode duidelijk is geworden – ervoor gekozen de 
impliciete auteur gelijk te stellen aan de verteller. Ook op dit gebied bestaat een leemte in 
wetenschappelijke literatuur en is er veel discussie over de interpretatie en wijze van 
toepassing van het concept van de impliciete auteur, waardoor ik mijn eigen interpretatie aan 
deze narratologische term hebben moeten geven. Het gelijkstellen van de impliciete auteur 
aan de verteller is echter niet zonder problemen, omdat de verteller een instantie is die 
zichtbaar is in het verhaal dat zij formuleert en dus onderdeel uitmaakt van de tekst, terwijl de 
impliciete auteur een construct is en niet in de tekst optreedt. 
 Zoals al eerder aangestipt in de conclusie heb ik vanwege de beperkte omvang van 
deze masterscriptie verscheidene keuzes moeten maken. Zo heb ik ervoor moeten kiezen niet 
naar de visuele ondersteuning in zowel de schoolboeken als de documentaires te kijken, 
terwijl deze visuele bronnen een uitstekende aanvulling op de vertelde geschiedenis kunnen 
zijn. Tevens zijn in deze scriptie de werkboeken en de bijbehorende opdrachten niet 
behandeld, terwijl in deze opdrachten juist vaak gevraagd wordt kritisch te reflecteren op de 
vertelde geschiedenis, waardoor ook hierin aandacht kan zijn voor multiperspectiviteit. Omdat 
deze aanvullende opdrachten zodoende van grote invloed kunnen zijn op de manier waarop 
middelbare scholieren de vertelde geschiedenis duiden – en daarmee zeer relevant zijn in het 
onderzoek naar de aandacht voor multiperspectiviteit in schoolboeken – zou het voor 
vervolgonderzoek dan ook interessant zijn om zowel de handboeken als de opdrachtboeken en 
het visuele materiaal te analyseren.  
 Hoewel op het terrein van narratologisch onderzoek naar de manier waarop 
schoolboeken en jeugddocumentaires het slavernijverleden vanuit verschillende perspectieven 
presenteren nog veel onderzoek valt te verrichten, heb ik hopelijk met de in deze 
masterscriptie geïntroduceerde narratologische methode aanzet gegeven voor narratologisch 
vervolgonderzoek op dit gebied. 
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201	Met	‘het	absolute	aantal	zinnen’	bedoel	ik	het	totale	aantal	zinnen	dat	per	lesmethode	aan	respectievelijk	de	primaire	
en	secundaire	vertelinstantie	is	toebedeeld	–	in	absolute	cijfers	uitgedrukt.	Deze	definitie	is	van	toepassing	op	alle	grafieken	
in	de	bijlage.	
202	Met	‘het	relatieve	aantal	zinnen’	bedoel	ik	het	totale	aantal	zinnen	dat	per	lesmethode	aan	respectievelijk	de	primaire	
en	 secundaire	 vertelinstantie	 is	 toebedeeld	 ten	 opzichte	 van	 het	 totale	 aantal	 zinnen	 dat	 per	 lesmethode	 aan	 het	
slavernijverleden	wordt	besteed	–	in	percentage	uitdrukt.	Deze	definitie	is	van	toepassing	op	alle	grafieken	in	de	bijlage.	
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