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betoog over de opkomst van de empirische 
cyclus, aangekleed met passende histori-
sche voorbeelden (daarom kan het boek 
ook rond 1800 ophouden, want dan is de 
empirische cyclus wel gevestigd). De ver-
gelijking met de ontdekking van de bloeds-
omloop door Harvey dringt zich op. Har-
vey beredeneerde in 1628 dat het bloed van 
de slagaderen naar de aderen wordt ge-
pompt en zo weer terugkeert naar het hart. 

De feitelijke verbinding tussen slagaderen 
en aderen kon hij echter niet vinden. De 
ontdekking van die haarvaten was in 1661 
voorbehouden aan de Italiaanse microsco-
pist Marcello Malpighi. Als historicus lijkt 
Bod meer op Harvey, die beredeneert, dan 
op Malpighi, die ook wil zien.

Klaas van Berkel, Rijksuniversiteit Gro-
ningen

Dick Harrison, De geschiedenis van de slavernij, van Mesopotamië tot moderne mensenhandel. Vert. Ger 
Meesters (Omniboek; Utrecht, 2019) 720 p., € 39,99 ISBN 9789401916233

De trans-Atlantische slavernij: geen harde breuk met het verleden

Het verbaasde me al enige tijd dat er – 
noch in het Engels, noch in het Neder-
lands – een goed overzichtswerk bestond 
over de geschiedenis van de slavernij. 
Waar de meeste historici en leken wel wat 
weten over slavernij in de Oudheid aan de 
ene kant en de trans-Atlantische slaven-
handel aan de andere kant, is er vaak maar 
weinig kennis over de periode ertussenin 
en over slavernij in andere delen van de 
wereld. Harrisons werk De geschiedenis 
van de slavernij is een behoorlijk geslaag-
de poging om met name aan die eerste 
lacune tegemoet te komen. Hij deed dat 
oorspronkelijk in een Zweedstalige trilo-
gie; voor de Nederlandse vertaling werden 
de oorspronkelijk 1800 pagina’s ingekort 
tot één kloek boek van iets meer dan 700 
pagina’s met als ondertitel: Van Mesopota-
mië tot moderne mensenhandel.

Om maar meteen met die ondertitel 
te beginnen: wie een caleidoscopische en 
gelijkmatige bespreking van historische 
vormen van slavernij door de eeuwen 
heen verwacht, komt bedrogen uit. Van de 

veertien hoofdstukken worden er slechts 
twee gereserveerd voor de oudheid en de 
middeleeuwen, en beperkt Harrison zich 
in deze hoofdstukken tot het – min of 
meer – Europese grondgebied. In hoofd-
stuk drie wordt de islam besproken met 
vooral een focus op de islamitische slaaf-
soldaten (Mammelukken en Janitsaren 
bijvoorbeeld) en de Barbarijse zeerovers. 
De Aziatische slavernij krijgt niet eens een 
eigen hoofdstuk, maar passeert tezamen 
met onder meer de Azteekse slavernij in 
één hoofdstuk de revue. Vanaf hoofdstuk 
5 tot en met hoofdstuk 13 staat de trans-
Atlantische slavernij centraal. Slechts in 
de laatste paar paragrafen van hoofdstuk 
14 komt de auteur over wat we doorgaans 
verstaan als moderne mensenhandel te 
spreken.

Niet alleen kwantitatief, maar ook 
kwalitatief blijkt al vrij snel dat Harrisons 
expertise en interesse primair bij de trans-
Atlantische slavernij ligt. Wat bijvoorbeeld 
opvalt in het hoofdstuk over slavernij in 
de Oudheid, mijn eigen expertisegebied, 
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is dat Harrison vooral gebruik maakt van 
gedateerde studies. Waar hij terecht be-
nadrukt dat het christendom weinig voor 
slaven gedaan heeft, is het jammer dat hij 
slavernijkritische stemmen in het chris-
tendom niet benoemt (denk aan Grego-
rius van Nyssa), juist omdat deze slaver-
nijkritiek ook interessante doorwerking 
vindt in het abolitionisme van de negen-
tiende eeuw.

Gezien de onevenwichtigheid in zijn 
werk had Harrison er mijns inziens beter 
aan gedaan duidelijker richting te kiezen 
in de compositie van zijn boek. Meer dan 
een geschiedenis van de slavernij in al haar 
geografische en historische diversiteit is 
zijn boek een genealogie van en epiloog 
bij de trans-Atlantische slavernij. Als hij 
zich daartoe beperkt had was het ook goed 
verdedigbaar geweest bepaalde paragra-
fen simpelweg weg te laten. Dat geldt met 
name voor de paragrafen over niet-wes-
terse vormen van slavernij, die er nu maar 
een beetje bijhangen, waarbij de overgan-
gen soms abrupt zijn en zonder context, 
alsof ze lukraak gekopieerd en geplakt zijn 
uit het grotere werk van Harrison,

Als we Harrisons boek lezen als een 
genealogie van de trans-Atlantische sla-
vernij is de waarde van zijn werk evident. 
Harrison laat zien hoe de trans-Atlanti-
sche slavernij verder bouwt op (a) antieke 
Romeinse slavernijwetgeving; (b) islamiti-
sche en/of Afrikaanse handelsnetwerken; 
en (c) de vormen van slavernij die zich in 
Zuid-Europa ontwikkelden, ook nadat in 
Noordwest-Europa slavernij plaats had ge-
maakt voor horigheid. Zo toont Harrison 
aan dat er in renaissancistisch Portugal 
al grote hoeveelheden Afrikaanse slaven 
rondliepen die geïmporteerd waren uit de 
Noord-Afrikaanse slavenmarkten. Toen 
de Portugezen vervolgens in de vijftiende 

eeuw suiker wilden verbouwen op twee 
dunbevolkte eilandjes voor de westkust 
van Afrika, lag het voor de hand om ook 
daarvoor slaven uit Afrika te halen. Vanaf 
dat punt was het geen grote stap meer om 
ook voor de latere Amerikaanse koloniën 
Afrikaanse slaven te gebruiken.

Wat ik één van de grote verdiensten 
vind van Harrisons werk is dat hij aan-
toont hoezeer de verschillende Afrikaan-
se leiders en volken in de eerste fasen van 
de slavenhandel over een grote mate van 
agency, (een woord dat Harrison niet ge-
bruikt) beschikken vis-à-vis de Europea-
nen. Zo beschrijft de auteur hoe het rijk 
Benin (in het huidige Nigeria) in de zes-
tiende en zeventiende eeuw verbood zijn 
slaven aan buitenlanders te verkopen, 
waardoor het tot 1897 een opmerkelijke 
sterke staat bleef. Daarnaast laat Harri-
son zien hoe de circa 11,5 miljoen slaven 
die vanuit West-Afrika naar Amerika ver-
scheept werden ruimschoots overtroffen 
worden door de tenminste 20 miljoen 
Afrikaanse slaven die vanuit Oost-Afrika 
naar de Arabische wereld, Madagaskar en 
de Mascarenen werden geëxporteerd.

Uitgebreide aandacht schenkt Har-
rison ook aan de afschaffing van de sla-
vernij. Hij is daarbij soms wat kort over 
de motieven voor het abolitionisme, net 
zoals hij eerder kort was over het verdwij-
nen van slavernij in Noordwest-Europa. 
Hij benadrukt in de betreffende hoofd-
stukken vooral dat het afdwingen van het 
verbod op slavenhandel en slavernij al-
leen effect sorteerde als (a) er voldoende 
abolitionistische bewustwording was;  
(b) autoriteiten bereid waren (gewelds)
middelen in te zetten; en (c) er alternatie-
ven bestonden voor de slavernij, bijvoor-
beeld in de beschikbaarheid van voldoen-
de lage-loonarbeiders.
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Harrisons boek komt duidelijk voort uit 
een passie voor het onderwerp en is uit-
stekend geschreven. Daar waar Harrison 
ingaat op de grotere constanten of mecha-
nismen in de geschiedenis van de slaver-
nij toont hij duidelijk aan wat de waarde 
is van een ambitieus werk als het zijne. 
Ook met de hierboven beschreven kant-
tekeningen zou ik het boek van Harrison 

dan ook aan iedereen die geïnteresseerd 
is in (een periode van) de slavernij willen 
aanraden. Ik zou me kunnen voorstellen 
dat er een nóg beter boek over de geschie-
denis van de slavernij te schrijven is, maar 
zolang dat er nog niet is, is het werk van 
Harrison absoluut de moeite waard.

Martijn Stoutjesdijk, Tilburg University

Alan Strathern, Unearthly powers. Religious and political change in world history (Cambridge University 
Press; Cambridge, 2019) 404p. €32,99 ISBN 9781108701952

Een verhelderende blik op religie in de wereldgeschiedenis

Alan Strathern, verbonden aan Brasenose 
College in Oxford, publiceerde eerder 
vooral over Sri Lanka en Ayutthaya. De 
bekering van koningen vormt een hoofd-
thema in zijn werk. Unearthly Powers is 
het eerste deel van een tweeluik waarin 
de veranderingen van religie in de we-
reldgeschiedenis worden geanalyseerd. 
Het tweede deel zal in detail koningsbe-
keringen behandelen; dit eerste deel zet 
de fundamenten van Stratherns visie op 
verschillende vormen van religie uiteen.

Strathern groepeert traditionele reli-
gies onder de noemer ‘immanentist’: zij 
gaan uit van de aanwezigheid van goden 
en godachtigen (‘metapersons’) in deze 
wereld. Het gunstig stemmen van deze 
goden en het verkrijgen van hun steun in 
allerlei wereldlijke kwesties is de motor 
van deze religies. Goden zijn veel mach-
tiger dan mensen, maar hun gedrag ver-
toont alle menselijke trekken en uitwas-
sen. Een eenduidige ethische richtlijn is 
er niet, en in samenhang daarmee ook 
geen uitgekristalliseerd hiernamaals als 
beloning voor goed gedrag in het aardse 

tranendal. De norm en het Jenseits, stelt 
Strathern, zijn de kern van de nieuwe ge-
neratie godsdiensten die in verschillende 
etappes na de ‘axial age’ van zo’n 2500 
jaar geleden verscheen. Deze ‘transcen-
dentalist’ religies kennen een uitgespro-
ken ethische norm; hun goden – of meest-
al: hun god – staan verder van de wereld 
af en de beloning voor een goed leven is 
voor de gelovigen verplaatst naar het hier-
namaals. Strathern geeft zo een eigen in-
vulling aan talloze typologieën die eerder 
zijn gemaakt over ‘traditionele’ religies en 
de opkomst van de ‘wereldgodsdiensten’, 
of over volksvroomheid en theologie. De 
opkomst van ‘transcendentalist’ religies 
bracht nieuwe accenten en gewoonten; 
niettemin blijven kernonderdelen van 
het immanentisme in alle religies van be-
tekenis als ‘bijgeloof’ en volksritueel, in 
de marge van de formele leerstellingen. 
De kracht van dit boek schuilt enerzijds 
in de overtuigende presentatie van dit 
model, anderzijds in de aandacht voor 
de voortdurende wisselwerking tussen 
deze twee polen van religie. In vrijwel alle 
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