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Inleiding 

 

I thank the goodness and the grace 

Which on my birth have smiled, 

And made me in my early days 

A happy free-born child  

‘The Thankful Child’, in: Slave’s Friend. (april 1835), no. 1. New York: American Anti-

Slavery Society: p. 3. 

 

Vanaf de negentiende eeuw ontstond er in de Verenigde Staten steeds meer protest tegen de 

slavernij.1 In 1835 werd de eerste editie van Slave’s Friend (1835 – 1839) gepubliceerd, een 

kindertijdschrift dat werd gefinancierd vanuit de Amerikaanse anti-slavernij beweging. Het 

tijdschrift richtte zich op witte kinderen en wilde hen leren om ‘slaven lief te hebben’.2 In 

Slave’s Friend waren voornamelijk Bijbelfragmenten, gedichten, nieuwsberichten en dialogen 

te vinden.  

 Daarnaast ontwikkelde zich tegen het einde van de achttiende eeuw een nieuwe visie 

op de kindertijd. Onder invloed van verschillende denkers, zoals de Franse filosoof Jean-

Jacques Rousseau, ontstond het idee dat kinderen vooral ‘kind’ moesten zijn.3 Kinderen 

zouden dan ook onschuldig geboren worden. Ze zouden geen seksuele lusten kennen en blind 

zijn voor ras en kleur. Kinderen waren niet slechts het symbool van de onschuld, maar de 

belichaming ervan.4 

 Het idee dat de kindertijd cruciaal was voor de ontwikkeling, uitte zich op 

verschillende wijzen. Volgens Karen Sánchez-Eppler zorgde het er bijvoorbeeld voor dat 

kinderliteratuur een educatiever karakter kreeg. Tijdschriften, zoals Slave’s Friend, verkregen 

een centrale positie in de opvoeding.5 Dit sluit aan bij Holly Kellers stelling dat 

                                            
1 MacCann, D. (1998) White Supremacy in Children’s Literature: Characterizations of African Americans 1830 

1900. New York, Verenigde Staten: Routledge: 38.  

2 Geist, C.D. (1999) ‘The “Slave’s Friend”: an Abolitionist Magazine for Children’, in: American Periodicals, 9, 

27 – 35.   

3 Holt, McGravan, J. (ed.) (2012) Time of Beauty, Time of Fear: the Romantic Legacy of the Literature of 

Childhood. Iowa City: Iowa University Press: 169 – 170.  

4 Holt, McGravan, J. (ed.) (2012): 5.  

5 Eppler-Sánchez, K. (2005) Dependent States: The Child’s Part in Nineteenth-Century American Culture. 

Chicago, Verenigde Staten: Chicago University Press: xiv – xv.  
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kinderliteratuur zich meer richtte op de taak om van kinderen ‘goede burgers’ te maken. In 

kinderliteratuur kwam volgens Keller dan ook vaak een sterk geïdealiseerd beeld van het 

‘onschuldige kind’ naar voren.6 

 Cultuurhistorica Robin Bernstein stelt echter dat dit geïdealiseerde beeld voornamelijk 

voor witte kinderen gold. Het witte kind zou worden gepresenteerd als engelachtig, maar het 

zwarte kind werd als onzuiver gezien.7 Er waren dus andere opvattingen dominant voor het 

zwarte kind. Het kind vormde daarmee ook een ideaal politiek middel, dat regelmatig werd 

ingezet om bepaalde ideeën te presenteren. Deze politieke opvattingen en de ideeën rondom 

het witte en het zwarte kind werden gepresenteerd als natuurlijk en vanzelfsprekend.8 

Bernstein noemt dit concept ‘racial innocence’:  

 

Through this polarization, racial innocence— that is, the use of childhood to make 

political projects appear innocuous, natural, and therefore justified—emerged.9 

 

De laatste jaren is het onderzoek naar ‘het kind’ in historische literatuur toegenomen. De 

digitalisatie van tijdschriften heeft dit gestimuleerd.10 Desondanks is er nog weinig onderzoek 

gedaan naar het tijdschrift Slave’s Friend. Christopher D. Geist heeft in zijn onderzoek 

gekeken naar de manier waarop de anti-slavernijbeweging door middel van Slave’s Friend 

inspeelde op de beeldvorming rondom slavernij.11 Spencer D.C. Keralis toonde in zijn 

onderzoek aan dat dieren en dierlijkheid een belangrijke rol speelden in deze beeldvorming.12  

Er is echter nog weinig gekeken naar de notie van het onschuldige kind in Slave’s Friend. Het 

is interessant om te kijken hoe het tijdschrift, dat zich expliciet tegen slavernij richt, zich 

                                            
6 Keller, H. (1996) ‘Juvenile Antislavery Narrative and Notions of Childhood’, in: Children’s Literature, 24, p. 

86 – 100; 87.  

7 Bernstein, R. (2011) Racial Innocence: Performing American Childhood from Slavery to Civil Rights. New 

York, Verenigde Staten: New York University Press: 4.  

8 Bernstein, R. (2011) : 10.  

9 Bernstein, R. (2011) : 33. 

10 Field Levander, C. en Singley, C.J. (eds.) (2003) The American Child: a Cultural Studies Reader. Londen: 

Rutgers University Press: 5.  

11 Geist, C.D. (1999) ‘The “Slave’s Friend”: an Abolitionist Magazine for Children’, in: American Periodicals, 

9, 27 – 35.   

12 Keralis, S.D.C. (2012) ‘Feeling Animal: Pet-Making and Mastery in the Slave’s Friend’, in: American 

Periodicals, 22, 121 – 138.  
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verhoudt tot het concept van racial innocence.  Dit laatstgenoemde concept zal in hoofdstuk 

één verder worden gedefinieerd, op basis van de eerdergenoemde bronnen.  

 In dit onderzoek zal worden gekeken naar de weergave van zowel het witte als het 

zwarte kind in het tijdschrift Slave’s Friend in relatie tot de notie van het onschuldige kind. Er 

zal hierbij worden gekeken naar verschillende dialogen. De dialoog is een concept dat 

regelmatig terugkeert in het tijdschrift. Het is een kort item, waarin meestal twee personages 

met elkaar in gesprek zijn over een bepaald thema dat gerelateerd is aan slavernij. 

Voorbeelden hiervan zijn gesprekken over onderwijs en de Bijbel. De gesprekken hebben het 

doel om de lezer te informeren. In deze gesprekken wordt er echter ook een beeld gecreëerd 

van zowel het witte als het zwarte kind. In dit onderzoek zullen vier dialogen worden 

besproken, afkomstig uit verschillende edities van het tijdschrift. Hierbij staat de volgende 

onderzoeksvraag centraal: Hoe verhoudt de weergave van het witte en het zwarte kind in de 

dialogen ‘The School’, ‘Little Arithmeticians’, How Children Become Slaves’ en ‘God’s 

Children’ uit het kindertijdschrift Slave’s Friend (1835 – 1839) zich tot de negentiende-

eeuwse notie van het onschuldige kind? 

Deze vraag zal worden beantwoord door middel van een analyse van de gekozen 

dialogen, aan de hand van de concepten van het onschuldige kind en racial innocence. 

Allereerst zal er gekeken worden welke eigenschappen in het algemeen aan het onschuldige 

kind werden toegeschreven en welk beeld van beide kinderen dominant was. Daarna zal de 

inhoud van de dialogen besproken worden. Hierbij zal er gelet worden op wie er spreken, 

waar het verhaal over gaat en welke moraal er gepresenteerd wordt. Tot slot zullen de 

dialogen worden geanalyseerd en besproken aan de hand van de eerdergenoemde concepten. 

Het gaat er hierbij om welke eigenschappen er in de dialogen aan de kinderen worden 

toegeschreven, welke ideeën over het kind er gepresenteerd worden en welke aspecten in de 

tekst als ‘natuurlijk’ worden gepresenteerd.  

  Dit onderzoek is onderverdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zal de 

historische en theoretische context besproken worden. Er zal worden gekeken welke 

opvattingen over de kindertijd er waren en hoe deze zich hebben ontwikkeld. Daarnaast zullen 

de ideeën over het onschuldige kind, de witte en de zwarte kindertijd en racial innocence 

besproken worden. Tot slot zal de achtergrond en de context van het tijdschrift Slave’s Friend 

zelf worden toegelicht. 

 Het tweede hoofdstuk zal ingaan op de weergave van het witte kind in het tijdschrift 

aan de hand van de vier dialogen. Daarbij zal, zoals aangeven, eerst in worden gegaan op de 

inhoud van de dialogen. Daarna wordt er door middel van detailed reading gekeken worden 
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naar hoe het witte kind wordt gepresenteerd. In het derde en tevens laatste hoofdstuk zal 

gekeken worden naar het zwarte kind in dezelfde dialogen.  

 Dit onderzoek draagt bij aan een groter inzicht in de weergave van zowel het witte als 

het zwarte kind in negentiende-eeuwse anti-slavernij teksten. Daarnaast wil het laten zien hoe 

de weergave van het witte en het zwarte kind zich tot elkaar verhouden. 
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Hoofdstuk 1 – Historische Context 

 

Om te kunnen begrijpen hoe de beelden van het witte en zwarte kind in Slave’s Friend zich 

verhouden tot elkaar en de notie van het onschuldige kind, zal dit hoofdstuk eerst de 

benodigde historische context bieden. Eerst komen de veranderende opvattingen over de 

kindertijd en de opvoeding aan bod. Hierbij wordt het concept van het onschuldige kind 

besproken. Daarnaast zal het ingaan op de relatie met kinderliteratuur, zoals 

kindertijdschriften, en de maatschappelijke doeleinden van kinderliteratuur. 

 

1.1 Opvattingen over de kindertijd 

 

Ideeën rondom de kindertijd en de opvoeding zijn niet alleen cultureel, maar ook temporeel 

bepaald.13 In de zeventiende eeuw, tijdens de kolonisatie van Noord-Amerika, werd de visie 

op de kindertijd voornamelijk beïnvloed door het calvinisme.14 Kinderen werden niet als 

onschuldig gezien, maar zouden belast zijn met de ‘erfzonde’. Volgens de christelijke leer is 

ieder mens zondig, als gevolg van de zondeval van Adam en Eva. Kinderen werden daarom 

als zondig, barbaars en seksueel gezien.15 Robin Bernstein stelt dat men kinderen zelfs 

zondiger dan volwassenen beschouwde. Volwassenen hadden namelijk, door middel van 

discipline en ratio, geleerd hun zondige driften onder controle te houden.16 Men was dan ook 

overtuigd dat de opvoeding vooral uit discipline moest bestaan.17 Een grote angst was dat het 

kind zou sterven voordat het gedoopt was. Op deze wijze zou het kind geen verlossing kennen 

en in de hel terechtkomen.  

 Tegen het eind van de achttiende eeuw ontstonden er echter diverse opvattingen over 

het kind en de kindertijd. Sommige academici van die tijd zagen het kind als ‘onschuldig’.18 

Hiermee werd niet verwezen naar de goedheid of zondigheid van het kind. De onschuld werd 

als een neutrale staat gezien, zo stelt Valentine:  

                                            
13 Valentine, Gill. (1996) ‘Angels and devils: moral landscapes of childhood’, in: Environment and Planning: 

Society and Space, 14, p. 581 -599 : 581.  

14 Ibidem.  

15 Bernstein, R. (2011) : 36. 

16 Bernstein, R. (2011) : 4 – 5. 

17 Valentine, Gill. (1996) : 583.  

18 Ibidem.  
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For ‘innocence’ may only mean a neutral state—neither positively bad nor positively 

good. These men postulated principles of innate ‘sympathy’ or ‘benevolence’ that 

formed the basis of conscience and sociable behaviour.19 

 

Aansluitend hierop ontstond het idee dat het kind een onbeschreven blad was, dat door middel 

van bijvoorbeeld onderwijs gevormd kon worden. Dit idee werd voornamelijk beïnvloed door 

de filosoof John Locke.20 Samen met Jean-Jacques Rousseau droeg hij bij aan de populariteit 

van het idee dat kinderen onschuldig en ‘onvervuild’ waren. In het boek Emile (1762) stelde 

Rousseau dat het kind van oorsprong onschuldig was, maar werd ‘vervuild’ door de 

maatschappij.21 Het woord ‘onschuldig’ veranderde echter in deze context van betekenis. Het 

verwees niet langer naar een neutrale staat. Er ontstond een geromantiseerd beeld van het kind 

als onschuldig wezen:  

 

But gradually there was a fragmented emergence of the dominant notion of 

childhood innocence […] This view that children began as “noble, unselfish and 

joyous creatures until society crushed or corrupted their spirit”.22  

 

Het kind zou vrij zijn van seksuele lust, blind voor ras en kleur, en vrij van zonden. Dit beeld 

van ‘het kind’ werd sterk geïdealiseerd. In tegenstelling tot de angst dat een kind in de hel zou 

belanden, ontstond in deze tijd juist het idee dat kinderen naar de hemel zouden terugkeren als 

engelen.23  

 Hoewel het kind als een onschuldig en puur wezen werd gezien, stelt Anne Scott 

MacLeod ook dat het kind gelijktijdig als ‘onvoltooid’ werd gezien.24 Het veranderende beeld 

van het kind had daarmee ook invloed op de opvoeding. De kindertijd werd namelijk 

                                            
19 Valentine, Gill. (1996) : 583. 

20 Ezell, M.J.M. (1984) ‘John Locke's Images of Childhood: Early Eighteenth Century Response to Some 

Thoughts Concerning Education’, in: American Society for Eighteenth-Century Studies, 17, nr. 2, p. 139 – 155 : 

140.  

21 Rousseau, J.J., Noël, J.M., & Brassinga, A. (tr.) (1980). Emile, of Over de opvoeding. Amsterdam: Boom 

Meppel : 66. 

22 Valentine, G. (1996) : 584.  

23 Bernstein, R. (2011) : 39.  

24 Scott MacLeod, A. (1992) ‘From Rational to Romantic: The Children of Children's Literature in the 

Nineteenth Century’, in: Poetics Today, 13, n. 1, p. 141 – 153 : 143.  
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beschouwd als een periode waarin kinderen hun ‘kinderlijkheid’ afleerden.25 De taak hiervoor 

lag bij de ouders, familie en de samenleving.26  

  Kortom, in de periode van de zeventiende eeuw tot aan het eind van de achttiende 

eeuw vond er een verschuiving plaats in de opvattingen rondom de kindertijd. Kinderen 

zouden onschuldig zijn en het was de taak aan de familie en samenleving om hen te vormen 

tot goede burgers.  

 

1.2 Het zwarte kind 

 

De opvattingen over de kindertijd en het kind die hiervoor zijn omschreven, golden 

voornamelijk voor witte kinderen en gezinnen. Aan het begin van de negentiende eeuw 

kenden de Verenigde Staten nog slavernij. Hoewel er steeds meer verzet was tegen slavernij, 

werd het pas in 1865 officieel afgeschaft.27 Zwarte kinderen werden voor die tijd nog vaak als 

slaaf geboren. Historica Wilma King stelt dat de wettelijke grens tussen ‘kind’ en 

‘volwassene’ bij slaven onduidelijk en rekbaar was. Er waren volgens haar grofweg twee 

categorieën. Met de eerste categorie, kinderen, werden kinderen tot vijf jaar oud bedoeld. De 

tweede categorie, jongeren, was voor kinderen van vijf tot en met twintig jaar oud.28 Vanaf 

deze leeftijd verrichtten slavenkinderen al zwaar werk, zoals op een plantage. In sommige 

gevallen waren jonge kinderen ‘eigendom’ van een ander, wit kind. Er was hierdoor bij 

weinig zwarte kinderen sprake van een ‘kindertijd’.29  

 Zoals in de introductie werd aangegeven, stelt Robin Bernstein dat er sprake is van 

racial innocence. Zoals aangegeven, wordt hiermee bedoelt dat er andere opvattingen 

dominant waren voor het zwarte kind. Volgens Bernstein is het onschuldige kind in deze 

context wit.30 Aan het begin van de negentiende eeuw waren er verschillende ideeën over 

zwarte kinderen en slavenkinderen. Enerzijds werden ze wel gezien als kind, in sommige 

gevallen zelfs als onschuldig. Anderzijds zag men zwarte kinderen noch als onschuldig noch 

                                            
25 Ibidem.  

26 Ibidem.  

27 King, W. (1995) Stolen Childhood: Slave Youth in Nineteenth-century America. Bloomington, Verenigde 

Staten: Indiana University Press : 318.  

28 King, W. (1995) : xx – xxi.  

29 King, W. (1995) : 30.  

30 Bernstein, R. (2011) : 6.  
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als kind. Bernstein stelt dat dit laatste idee gedurende de negentiende eeuw steeds dominanter 

werd.31  

 Bij de weergave van witte en zwarte kinderen is vaak sprake van binaire opposities. 

Het zwarte kind wordt gedefinieerd door wat het witte kind niet is. Een voorbeeld hiervan is 

de tegenstelling van het pure, witte kind en het onzuivere, zwarte kind. Een opvallende 

eigenschap die volgens Bernstein aan het zwarte kind werd toegeschreven is het onvermogen 

om pijn te voelen. Ze stelt dat er in de negentiende eeuw een beeld ontstond van het 

gevoelloze, zwarte kind. Volgens Bernstein zou deze gevoelloosheid worden gebruikt om 

zwarte kinderen als ‘onmenselijk’ te presenteren. Een mens zou immers pijn voelen.32   

 Terwijl het witte kind werd gepresenteerd als onschuldig, teder en sentimenteel werd 

het zwarte kind weergegeven als gevoelloos, onmenselijk en haast barbaars. Hierbij lijkt het 

alsof de zeventiende-eeuwse opvattingen over het ‘zondige, barbaarse’ kind, in de 

negentiende eeuw nog wel voor het zwarte kind golden.  

 

1.3. Kinderliteratuur 

 

De nieuwe opvattingen over de kindertijd hadden effect op de ontwikkeling van de 

kinderliteratuur in de negentiende eeuw. Het idee dat kinderen gevormd konden worden door 

middel van onderwijs en opvoeding, veranderde de rol van kinderliteratuur. Seth Lerer stelt 

dat men geloofde dat literatuur kinderen het belang van hard werken en discipline kon 

aanleren.33 Dit sluit aan bij Holly Kellers stelling dat kinderliteratuur zich erop richtte om van 

kinderen ‘goede burgers’ te maken.34  

 Niet alleen de thema’s waren hierbij van belang, ook personages werden op een 

bepaalde wijze weergegeven. Volgens Anne Scott MacLeod geloofde men dat ratio het beste 

middel was om kinderen goed op te voeden.35 Ouders en grootouders in kinderboeken waren 

daarom zelden boos, bleven altijd kalm en leerden hun kinderen zelf te reflecteren op hun 

                                            
31  Bernstein, R. (2011) : 31. 

32 Bernstein, R. (2011) : 33. 

33 Lerer, S. (2008) Children's Literature: A Reader's History, from Aesop to Harry Potter. Chicago, Verenigde 

Staten: University of Chicago Press : 107.  

34 Keller, H. (1996) : 86.  

35 Scott MacLeod, A. (1992) : 143.  
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acties: ‘Told kindly of their errors, they obligingly saw their faults in a new light and 

immediately set about correcting.’36  

 Daarnaast ontstond er ook een sterk geïdealiseerd en sentimenteel beeld van het 

onschuldige kind in kinderliteratuur, zoals Holly Keller laat zien:  

 

The fictive child – innocent, virtuous, and instinctively color-blind – provided a foil 

for the grim realities of a prewar society and a measure of hope for the nation’s 

future. […] The burden of expectations for the behavior of the real child never 

weighed as heavily as that placed upon the symbolic youngster.37  

 

Keller stelt dat het onschuldige kind bewust werd gebruikt als middel en symbool om 

bepaalde maatschappelijke en politieke ideeën over te brengen. Zij wijst het witte kind de rol 

van verlosser en leraar toe.38 Het witte, onschuldige kind werd ingezet om de lezer te 

overtuigen of te doceren over een bepaald thema. Bernstein sluit zich aan bij dit idee. Zij stelt 

dat de onschuld van het witte kind ‘overdraagbaar’ was aan mensen in de omgeving. Het idee 

dat het witte, onschuldige kind blind zou zijn voor ras en kleur, maakte het volgens Bernstein 

een ideaal politiek middel.39    

 Abolitionisten, die streefden naar de afschaffing van slavernij, maakten heel bewust 

gebruik van dit middel volgens Keller. In de periode van 1830 – 1865 was er actief verzet 

tegen het concept van slavernij.40 Volgens Donnarae MacCann was dit activisme specifiek 

gericht op het idee dat slavernij een zonde zou zijn. Het idee dat zwarte mensen gelijk aan 

witte mensen zouden zijn, stond volgens haar niet centraal: ‘[...] This did not mean that it was 

sinful to treat Blacks as destined to remain from the White community.’41 

 De Amerikaanse anti-slavernij beweging wilde rond 1835 haar ideeën verspreiden 

door middel van tijdschriften. Het tijdschrift Slave’s Friend (1835 – 1839) richtte zich 

specifiek op kinderen. In het onderzoek Feeling Animal: Pet-Making and Mastery in the 

Slave’s Friend stelt Spencer Keralis dat de uitgevers van Slave’s Friend geloofden dat 

                                            
36 Ibidem.  

37 Keller, H. (1996) : 88.  

38 Keller, H. (1996) : 87.  

39 Bernstein, R. (2011) : 6.  

40 MacCann, D. (1998) : 38. 

41 MacCann, D. (1998) : 43.  
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kinderen voor verandering konden zorgen: ‘Slavery will come to an end if the children read, 

talk, and act about it.’42  

 Christopher D. Geist stelt dat Slave’s Friend zich richtte op witte kinderen, in de 

leeftijd van zes tot twaalf.43 Het tijdschrift bestond voornamelijk uit Bijbelfragmenten, poëzie, 

anekdotes en verhalen. Daarnaast stonden er soms berichten in over bijeenkomsten van de 

anti-slavernij beweging en protesten tegen slavernij. Het tijdschrift speelde volgens Geist ook 

actief in op de beeldvorming rondom slaveneigenaren: ‘The Slave's Friend reminded the 

young readers that it was improper to refer to Southerners as "slave-owwers" for no person 

could own another.’44 Het tijdschrift kende echter ook andere didactische en moralistische 

elementen, die zich niet op slavernij richtten. Zo leerden het kinderen ook dat ze hun ouders 

moesten liefhebben, hard moesten werken en eerlijk moesten zijn.  

 Over de verspreiding van Slave’s Friend is weinig bekend. Geist stelt dat het 

onwaarschijnlijk was dat het tijdschrift in de zuidelijke staten werd verspreid of een grote 

oplage had, omdat men de ideeën van de anti-slavernij beweging vooral als radicaal zag.45   

 

Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is er gekeken naar de opvattingen over de kindertijd, het concept van het 

onschuldige kind, racial innocence en de ontwikkeling van het kind in literatuur. Het beeld 

van het onschuldige, sentimentele kind gold voornamelijk voor het witte kind. Het zwarte 

kind werd gezien als gevoelloos en onmenselijk. Binnen de literatuur ontstond een 

geïdealiseerd beeld van het onschuldige, witte kind.  

 In het volgende hoofdstuk zal er gekeken worden naar de weergave van het witte kind 

in enkele dialogen van Slave’s Friend.  

 

   

                                            
42 Keralis, S.D.C. (2012) : 121.  

43 Geist, C.D. (1999) : 28. 

44 Ibidem.    

45 Geist, C.D. (1999) : 34.  



Wentink/S4470028/13 

 

Hoofdstuk 2 – Het witte kind 

 

In het vorige hoofdstuk is er een omschrijving gegeven van de opvattingen over de kindertijd 

van het witte en het zwarte kind. In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de weergave 

van het witte kind in tijdschrift Slave’s Friend. Dit wordt gedaan aan de hand van vier 

verschillende dialogen uit het tijdschrift, namelijk ‘The School’, ‘Little Arithmeticians’, 

‘God’s Children’ en ‘How Children Become Slaves’.46 De verhalen zullen eerst afzonderlijk 

besproken worden, waarin alleen naar de inhoud zal worden gekeken. In de analyse zullen de 

verhalen samen behandeld worden. Er zal gekeken worden naar de eigenschappen die in de 

dialogen aan de kinderen worden toegeschreven en hoe dit in relatie staat tot de opvattingen 

over het witte kind zoals ze omgeschreven werden in het eerste hoofdstuk. 

 

2.1. ‘The School’ 

 

De dialoog ‘The School’ werd in 1835 gepubliceerd in de vierde uitgave van Slave’s Friend.47 

In ‘The School’ vindt er een kort gesprek plaats tussen een broer en een zus, Edward en Ellen. 

Zoals de titel al duidelijk maakt, gaat het gesprek over onderwijs. Het gesprek begint dan ook 

wanneer Edward en Ellen een man, meneer Coffin, zien lesgeven aan zwarte kinderen. Ellen 

omschrijft de school van meneer Coffin al ‘the African School’. Haar broer stelt echter dat 

meneer Coffin dit anders zou zien. Hij zou zeggen dat al zijn leerlingen Amerikaans zijn. Op 

Ellens vraag waarom sommige mensen het ‘the African School’ noemen, antwoordt Edward 

het volgende:  

 

Because people have felt that the colored people among us were foreigners. They 

might just as well call our school-house, “the English or Irish School,” because our 

great grand-fathers came from England and Ireland.48 

 

Hiermee wordt de dialoog ook afgesloten. De boodschap dat zwarte en witte mensen 

beide Amerikaans zijn, wordt door middel van de dialoog overgebracht op de lezers. 

                                            
46 De dialogen zijn te vinden in de bijlagen.  

47 Zie bijlage 1.  

48 The School (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 4, New York: American Anti-Slavery Society. 
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Ook wordt duidelijk gemaakt dat witte mensen eveneens niet de ‘oorspronkelijke’ 

bewoners van de Verenigde Staten zijn.   

2.2. ‘Little Arithmeticians’ 

 

In dezelfde uitgave als ‘The School’ staat ook de dialoog ‘Little Arithmeticians’.49 Ook hierin 

staat het thema onderwijs centraal. In deze dialoog vindt er een gesprek plaats tussen een 

vader, die geen naam krijgt, en een zoon, James. Het gesprek begint wanneer James het 

woord ‘arithmeticians’ niet begrijpt. De vader legt de betekenis uit en vertelt aansluitend een 

verhaal over de goede rekenvaardigheden van Afrikanen. James stelt dat dit laat zien dat 

zwarte mensen net zo ontwikkeld zijn als witte mensen. De vaderfiguur eindigt het verhaal 

met een moraal, namelijk dat het onjuist is om witte mensen als superieur te zien. Bovendien 

zou dit een belediging zijn richting God. De vaderfiguur stelt vervolgens dat de situatie anders 

zou zijn geweest, als de zwarte mensen dezelfde privileges hadden gehad als witte mensen. 

 Een opvallend aspect aan deze dialoog is dat de personages zich bewust zijn van het 

tijdschrift Slave’s Friend. Het moeilijke woord dat James niet kent, is de titel van de dialoog. 

James zegt hierover het volgende: “I thought, father, you did not mean to have such long 

words in the Slave’s Friend.” Hierbij wordt ook de suggestie gewekt dat James’ vader 

betrokken is bij de inhoud van Slave’s Friend. Ook de vaderfiguur is zich bewust van de 

lezers, aangezien hij zich in de dialoog expliciet tot hen richt: ‘And I [de vader] want to tell 

you, my son, and all my little readers […].’  

 

2.3. ‘God’s Children’ 

 

De dialoog ‘God’s Children’ heeft, in tegenstelling tot de andere dialogen, een korte 

inleiding.50 Hierin wordt het personage Mary geïntroduceerd. Er wordt verteld dat ze een 

meisje van vier jaar is, dat onlangs is gedoopt. In de dialoog is Mary in gesprek met een 

onbekend ik-persoon, die het verhaal vertelt.   

 De ik-persoon legt uit aan de lezer dat hij tijdens een wandeling moeilijke vragen aan 

Mary stelde. De dialoog is een kort overzicht van deze vragen en Mary’s antwoorden. Een 

duidelijk centraal thema is geloof. De ik-persoon vraagt bijvoorbeeld van wie Mary een 

                                            
49 Zie bijlage 2.  

50 Zie bijlage 3.  
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dochter is, waarop Mary antwoordt dat ze een kind is van God. Haar doop is hiervan een 

symbool. Mary stelt ook dat iedereen een kind van God is, aangezien God de mens heeft 

geschapen.  

 De ik-persoon vertelt dan hoe mensen heten die de kinderen van God stelen en als hun 

eigendom zien. Hiermee verwijst hij naar slavernij. Mary gebruikt de term slaveholders maar 

stelt ook dat de Bijbel slaveneigenaren men-stealers noemt.51 De ik-persoon zegt dan het 

volgende over de relatie tussen slavernij en geloof:  

 

Yes. Slaveholders do steal God’s little children. They will not let the children read 

any thing about their heavenly Father. Yet some of them pretend to love God, while 

they rob him of his children.52 

 

Mary vraagt zich af hoe slaveneigenaren van God kunnen houden, als ze Zijn kinderen op 

deze wijze behandelen. De ik-persoon legt uit dat de slavenhouders zichzelf laten denken dat 

ze van God houden, maar dat ze niet de waarheid spreken.  

 Kort hierna springt het verhaal vooruit in de tijd. Er wordt toegelicht dat Mary na het 

gesprek aan haar moeder toestemming heeft gevraagd om te bidden voor de slaven en hun 

onderdrukkers. Ook bidt Mary voor ‘Mr. Wright, the children’s agent’. Hiermee wordt 

hoogstwaarschijnlijk verwezen naar Henry C. Wright (1797–1870). Wright was een activist 

die langs bijbelscholen en kerken ging om samen met kinderen te bidden.53 Hij zette zich 

actief in tegen slavernij. Slave’s Friend doet aan het einde van ‘God’s Children’ een oproep 

aan haar lezers om voor Mr. Wright te bidden, net als Mary.  

 

2.4. ‘How Children Become Slaves’ 

 

‘How Children Become Slaves’ werd gepubliceerd in 1837 in de 26e uitgave van Slave’s 

Friend.54 Het is een relatief lange dialoog, waarin een gesprek plaatsvindt tussen John en zijn 

moeder, die geen naam krijgt. John vertelt aan het begin van de dialoog dat hij de hymne ‘I 

                                            
51 ‘God’s Children’ (1837) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 26, New York: American Anti-Slavery Society. 

52 Ibidem. 

53 Goodwin, J. e.a. (eds.) (2001) Passionate Politics: Emotions and Social Movements. Chicago: University of 

Chicago Press : 113. 

54 Zie bijlage 4.  
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was not born a little slave’ mooi vindt. Hij vraagt zich echter af of de zwarte kinderen in 

Slave’s Friend als slaaf zijn geboren. In een kort gesprek licht de moeder toe dat de kinderen 

slaaf zijn, omdat ze zwart zijn. John stelt dat hij niet wil dat alle zwarte kinderen slaaf zijn. De 

moederfiguur legt daarna uit dat niet alle zwarte kinderen slaaf zijn en dat ze gestolen zijn uit 

Afrika. Er wordt dan in het dialoog een verhaal verteld over drie kinderen die gestolen zijn uit 

Afrika.  

 John toont zich gedurende het verhaal erg betrokken met het lot van de Afrikaanse 

kinderen. Aan het einde vraagt hij geschrokken aan zijn moeder hoe mensen ‘zo gemeen’ 

kunnen zijn. Zijn moeder stelt dat geld de mens zo maakt. Aan het einde van het verhaal 

belooft de moeder John dat er nog een vervolg zal komen, namelijk over het leven van de 

slaven in de Verenigde Staten.  

  

2.5. Analyse  

 

Een eerste aspect dat opvalt aan de dialogen in Slave’s Friend is dat de witte huidskleur 

zelden expliciet benoemd wordt. Als een personage zwart is, wordt dit regelmatig duidelijk 

aangegeven. In de besproken dialogen wordt echter slechts een keer de witte huidskleur 

benoemd, namelijk in ‘How Children Become Slaves’. De witte kleur blijft dus vaak 

onbenoemd, terwijl het wel nodig blijkt om de zwarte kleur te benoemen. Dit sluit aan bij 

Richard Dyers standpunt dat ‘wit’ een onzichtbare raciale positie is.55 Volgens hem komt dit 

het meest naar voren in de dagelijkse spraak en tekst:  

 

The sense of whites as non-raced is most evident in the absence of reference to 

whiteness in the habitual speech and writing of white people in the West. [...] we 

don't mention the whiteness of the white people we know.56 

 

Zoals Dyer laat zien, wordt ‘wit’ vaak als de norm gezien, die geen toelichting nodig heeft. 

Hiervan lijkt ook sprake te zijn in de dialogen van Slave’s Friend. Er wordt daarbij 

veronderstelt dat de lezer zich bewust is van het feit dat de personages wit zijn. Dat is immers 

de ‘normale’ weergave. Een voorbeeld hiervan is de dialoog ‘The School’. De kleur van 

                                            
55 Dyer, R. (1997) White. Londen: Routledge : 10. 

56 Ibidem.  
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Edward en Ellen wordt in deze dialoog niet benoemd. Wel wordt gesteld dat hun voorouders 

afkomstig zijn uit Ierland of Engeland. Edward en Ellen distantiëren zich hierdoor van 

Afrikaanse, zwarte kinderen. Hieruit kan de lezer afleiden dat Edward en Ellen witte 

personages zijn, die spreken over zwarte kinderen.  

 Naast dat de kleur onbenoemd blijft, verkrijgt de lezer ook maar weinig verdere 

informatie over de personages die spreken. Een gegeven dat bijvoorbeeld ook onbenoemd 

blijft, is de leeftijd van de personages. In ‘The School’ spreken Edward en Ellen bijvoorbeeld 

over het feit dat zij zelf naar school gaan. Het is daarom waarschijnlijk dat ze nog kinderen 

zijn. Daarnaast sluit dit aan bij de belevingswereld van de lezer. Er wordt echter niets 

bevestigd. Het is ook moeilijk in te schatten welke leeftijd de personages ongeveer moeten 

hebben. Aangezien Slave’s Friend zich richtte op de leeftijdscategorie van zes tot twaalf 

zullen de personages ook ongeveer zo oud zijn.57 De uitzondering hierop is ‘God’s Children’, 

aangezien in de inleiding van deze dialoog wordt verteld dat Mary vier jaar oud is.   

 Een aspect dat wel in de dialogen duidelijk wordt gemaakt, is de relatie van de 

personages onderling. De personages zijn meestal familie van elkaar, hoewel in andere 

dialogen in Slave’s Friend er ook gesprekken plaatsvinden tussen leerling en leraar. Ook hier 

vormt ‘God’s Children’ een uitzondering. In deze dialoog is de jonge Mary namelijk in 

gesprek met een onbekend ik-persoon. Deze ik-persoon weet wel veel van Mary af, 

bijvoorbeeld dat ze pas gedoopt is. Het kan dus zijn dat het ook hier een familielid betreft. De 

dialogen laten zien dat de familie als een belangrijk onderdeel van de kindertijd werd gezien.  

 Het belang van de familie werd ook in het eerste hoofdstuk aangetoond. Zoals in 

hoofdstuk één werd aangegeven, stelt Anne Scott MacLeod dat kinderen als onschuldig maar 

ook als onvoltooid werden gezien.58 Het was de taak van de ouder om de kinderen te vormen 

en de kinderlijkheid af te leren. Deze verhouding tussen ouder en kind komt ook in de 

dialogen sterk naar voren. Het figuur van de ouder wordt ingezet om de moraal over te 

brengen en het kind, maar ook de lezer, een les te leren. Tegelijkertijd wordt er ook waarde 

gehecht aan het kind als zelfdenkend wezen. Een voorbeeld hiervan is James die aan zijn 

vader vraagt wat het woord ‘arithmeticians’ betekent. Zijn vader spoort hem aan om hier zelf 

over na te denken. Als James de betekenis heeft geleerd, is hij dan ook teleurgesteld in 

zichzelf dat hij dit zelf niet kon bedenken. De dialoog spoort de lezer aan om zelf na te 

denken en betekenissen te achterhalen, voordat een ouder om hulp wordt gevraagd.  

                                            
57 Geist, C.D. (1999) : 28.  

58 Scott MacLeod, A. (1992) : 143.  
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 De vader- en moederfiguur die in de dialogen ‘Little Arithmeticians’ en ‘How 

Children Become Slaves’ naar voren komen, hebben een sterke rol als leraar. Beiden 

gebruiken de gelegenheid om hun kind, en de lezers van Slave’s Friend, iets te leren over 

zwarte mensen. De vaderfiguur laat zien dat Afrikanen beter kunnen hoofdrekenen dat witte 

mensen. Hij laat daarmee zien dat er vooroordelen heersen over zowel zwarte als witte 

mensen. De achterliggende boodschap is dat men zichzelf niet als superieur moet zien.  

   Deze rol van leraar en verlosser wordt volgens Holly Keller in (kinder)literatuur ook 

aan witte kinderen toegeschreven.59 Ze stelt hierbij dat het witte kind als moreel superieur 

werd gepresenteerd. Ook in Slave’s Friend wordt ‘het kind’ ingezet om de lezer te overtuigen 

en te doceren over bepaalde thema’s. De dialogen lijken geheel in het teken hiervan te staan. 

Edward en Ellen leren de lezer in ‘The School’ dat zowel witte als zwarte mensen 

Amerikaans zijn. In ‘How Children Become Slaves’ laat de jonge John zien dat het belangrijk 

is om begaand te zijn met het lot van andere kinderen. Er zit echter ook een subtiele andere les 

verborgen in de dialoog: ‘O dear, dear, I thought it was very wicked to steal even a pin, and 

do they steal children?’.60 Met deze korte zin laat John tevens aan de lezer zien dat stelen 

slecht is, ongeacht het ‘object’ dat gestolen wordt.  

 In ‘God’s Children’ komt het beeld van ‘het kind’ als leraar en verlosser sterk naar 

voren. In deze dialoog kan ook het geïdealiseerde, fictieve kind, waar Keller over spreekt, 

gevonden worden. De jonge Mary wordt gepresenteerd als onschuldig, liefhebbend en zeer 

gelovig. In de dialoog wordt expliciet haar leeftijd genoemd, maar de antwoorden van Mary 

komen gestileerd over. Mary is onwetend over zaken zoals mensenhandel en slavernij, maar 

bezit wel grote wijsheid over God en naastenliefde. Aan het begin van de dialoog wordt 

verteld dat Mary pas gedoopt is. Deze doop lijkt haar onschuld en puurheid te symboliseren. 

Ze is vrij van zonden en, door haar doop, officieel een kind van God: 

 

“I am God’s little daughter.” 

“What makes you think so?” 

“Because papa gave me away to God yesterday.”61 

 

                                            
59 Keller, H. (1996) : 88. 

60 ‘How Children Become Slaves’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 2, New York: American Anti-

Slavery Society. 

61 ‘God’s Children’ (1837) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 26, New York: American Anti-Slavery Society. 
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Dit beeld van Mary als puur, onschuldig maar wijs kind sluit aan bij wat volgens Robin 

Bernstein in de negentiende eeuw het dominante beeld was van de Amerikaanse kindertijd:  

 

This pure child was the sentimental angel-child, which became, by the mid-

nineteenth century, a dominant formation within American childhood. In the words 

of Karin Calvert, (white) children of the second half of the nineteenth century were 

considered “virtually angels incarnate who, should they die in infancy, would 

transmute back into their angelic state.”62 

 

Mary is dus het voorbeeld van het geïdealiseerde, fictieve kind waarover Keller spreekt. Door 

middel van haar gesprek met de ik-persoon leert ze de lezer dat iedereen een kind van God is. 

Ze wordt gepresenteerd als puur, blind voor kleur en liefhebbend. Haar beeld komt overeen 

met het idee van het sentimentele, engelachtige kind.  

 

Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is er gekeken naar de weergave van het witte kind in Slave’s Friend aan de 

hand van vier dialogen. In deze dialogen worden er verschillend eigenschappen aan het witte 

kind toegeschreven. De kinderen worden voornamelijk gepresenteerd als begaand met het lot 

van de zwarte medemens, liefhebbend, goed van aard en gelovig. Daarnaast treden ze op als 

leraar en verlosser, binnen de dialoog en naar de lezer toe. Deze ideeën komen overeen met de 

bevindingen uit de literatuur, die in het eerste hoofdstuk zijn besproken. Tot slot wordt de 

kleur wit door middel van de dialogen als een norm gepresenteerd, waardoor zwart een kleur 

is die afwijkt.  

 In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden hoe Slave’s Friend omgaat met de 

‘afwijkende’ kleur en hoe zwarte kinderen worden weergegeven in de dialogen.  

   

 

 

 

  

                                            
62 Bernstein, R. (2011) : 39. 
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Hoofdstuk 3 – Het zwarte kind 

 

In hoofdstuk twee is er gekeken naar de weergave van het witte kind in het tijdschrift Slave’s 

Friend. In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de wijze waarop het zwarte kind in dit 

tijdschrift wordt weergegeven. Dit zal worden gedaan aan de hand van dezelfde dialogen. 

Aangezien de inhoud van de dialogen in hoofdstuk twee al is samengevat, begint dit 

hoofdstuk meteen met de analyse. Deze wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal aspecten 

die naar voren komen in de dialogen  

  

3.1. Het gevoelloze kind 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk twee, is de kleur wit een gegeven dat vaak onbenoemd blijft in 

de dialogen van Slave’s Friend. Dit werd gekoppeld aan de stelling van Richard Dyer dat 

‘wit’ als een norm wordt gezien.63 Opvallend is dat in de dialoog ‘God’s Children’ de kleur 

zwart ook onbenoemd blijft. In deze dialogen wordt wel gesproken over slavernij, maar dit 

wordt niet expliciet gekoppeld aan een kleur. Hierdoor lijkt er tussen de kleur ‘zwart’ en het 

concept slavernij een vaste connotatie te zijn. Er wordt gesuggereerd dat de kleur zwart en het 

gegeven slavernij hand in hand gaan, waardoor de kleur geen toelichting nodig heeft.  

 Dyer presenteert in zijn boek White ook een ander gevolg van het onbenoemd laten 

van de witte kleur. Door de tegenstelling van ‘mensen’ tegenover ‘gekleurde mensen’, wordt 

volgens hem het idee gewekt dat gekleurde mensen minder mens zijn:  

 

As long as race is something only applied to non-white peoples, as long as white are 

not racially seen and named, we/they function as a human norm. Other people are 

raced, we are just people. […] This assumption that white people are just people, 

which is not far off saying that whites are people whereas other colours are 

something else, is endemic to white culture.64 

  

Dit voorbeeld laat zien hoe binaire opposities niet alleen identiteit geven, maar ook andere 

groepen mensen kunnen uitsluiten. Het idee dat gekleurde mensen minder of zelfs niet-

                                            
63  Dyer, R. (1997) : 10.  

64 Ibidem.   
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menselijk zijn sluit ook aan bij Robin Bernsteins stelling over de weergave van het zwarte 

kind. Zoals in het eerste hoofdstuk werd vermeld, werd volgens haar het zwarte kind vaak 

weergegeven als gevoelloos en onmenselijk.65 Deze gevoelloosheid drukte zich voornamelijk 

uit in het onvermogen om pijn te voelen. Het idee dat het zwarte kind geen pijn kon voelen, 

werd gedurende de negentiende eeuw steeds dominanter. Dit werd ingezet om de 

onmenselijkheid te bevestigen, omdat pijn ‘menselijk’ zou maken.66 

Dit onvermogen lijkt in ‘How Children Become Slaves’ tegen te worden gesproken. In 

deze dialoog vertelt de moeder van John over drie Afrikaanse kinderen die worden ontvoerd 

en als slaven worden verkocht. De moeder sluit het verhaal af met de belofte dat het een 

vervolg krijgt. Ze vertelt dat ze een van de jongentjes uit het verhaal kent: 

 

Well, one of these boys was her father. How much he suffered in the slave ship, and 

after he got to America, I must tell you some other time.’67 

 

In dit korte fragment wordt er gesproken over het lijden van het kind tijdens en na de reis. 

Hiermee wordt het vermogen om pijn te voelen erkent. Het kind wordt daarmee ook 

menselijkheid toegeschreven.   

  Het verhaal van ‘How Children Become Slaves’ sluit aan bij Holly Kellers 

interpretatie van anti-slavernij teksten. Zij stelt dat de teksten sentimentele argumenten 

gebruikten, om zo empathie voor de slavenkinderen te creëren. Dit werd gedaan door middel 

van verhalen over ontvoeringen en mensenhandel.68 Hoewel het lijden en de slachtofferrol 

van het zwarte kind in deze verhalen sterk werd benadrukt, was er ook aandacht voor hun 

moed en overlevingsdrang: 

 

Emphasizing sympathy for slave children and encouraging an empathetic 

identification with them, these texts contained bitter invective against slaveholders, 

kidnappers, and traders. Although the victimization of black children was graphically 

                                            
65 Bernstein, R. (2011) :  

66 Bernstein, R. (2011) :  

67 ‘How Children Become Slaves’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 2, New York: American Anti-

Slavery Society. 

68 Keller, H. (1996) : 93 – 94. 
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depicted, every opportunity was taken to demonstrate their courage, pride, and 

struggle for survival.69  

 

Binnen het anti-slavernij narratief was er dus wel aandacht voor de pijn en het lijden van het 

zwarte kind. Daarnaast is er ook aandacht voor hun moed, trots en strijd. Ook dit zijn emoties 

die aan menselijkheid worden verbonden. Slave’s Friend volgt deze traditie. Daarmee wordt 

het menselijk-zijn van het zwarte kind erkent in deze verhalen.  

 

3.2. Zwarte kindertijd 

 

Een lastig gegeven bij het bekijken van de zwarte kindertijd is dat weinig zwarte kinderen in 

de negentiende-eeuw een kindertijd hadden. Ten tijde van de publicatie van Slave’s Friend 

was slavernij nog niet officieel afgeschaft. Slavenkinderen verrichtten vaak al op jonge 

leeftijd zwaar werk. Daarnaast werden zwarte kinderen vanuit het witte perspectief ook niet 

lang als ‘kind’ gezien. Al vanaf hun vijfde levensjaar vielen ze onder de categorie 

‘jongeren’.70 Slave’s Friend lijkt zich erop te richten om het ‘kind-zijn’ van zwarte kinderen 

wel te erkennen, bijvoorbeeld door hun pijn in beeld te brengen.  

 In ‘How Children Become Slaves’ wordt daarnaast ook een beeld geschetst van de 

kindertijd in Afrika. In deze dialoog vertelt de moeder van John hoe kinderen gestolen werden 

uit Afrika en in de Verenigde Staten moesten werken als slaaf. In haar verhaal omschrijft ze 

het zorgeloze leven dat de kinderen hadden voordat ze als slaven verhandeld werden:  

 

These three children lived with their father and mother, in Africa, about a mile from 

the sea side. They were as free as the little birds whose voices they heard from the 

topmost boughs of the cocoa tree; they loved dearly to run in the woods, chase 

butterflies, gather wild flowers, and dress themselves with the palm leafs.71  

 

In dit fragment wordt er een idyllisch beeld gecreëerd van de kindertijd in Afrika. Er vallen 

hier een aantal aspecten op.  

                                            
69 Keller, H. (1996) : 94.  

70 King, W. (2011) : xx  - xi.  

71 ‘How Children Become Slaves’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 2, New York: American Anti-

Slavery Society. 
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Ten eerste wordt expliciet de aanwezigheid van de ouders, zowel een moeder als 

vader, genoemd. Volgens Robin Bernstein heerste in de negentiende-eeuw voornamelijk een 

beeld dat zwarte kinderen verwaarloosd werden door hun ouders of wees waren.72 Wilma 

King laat zien dat er wel degelijk zwarte slavenkinderen waren die hun ouders kenden, maar 

dat dit niet vaak voorkwam. Daarnaast stelt King dat slaven vaak weinig tijd hadden om hun 

kinderen de juiste zorg te bieden. Hierdoor waren de ouders alsnog afwezig en werden 

kinderen soms ook verwaarloosd.73 Christopher D. Geist stelt ook in zijn onderzoek dat 

slavenkinderen regelmatig gescheiden van hun ouders waren. Volgens hem werden de jonge 

lezers van Slave’s Friend hier regelmatig aan herinnerd.74  

‘How Children Become Slaves’ is hier een voorbeeld van. De kinderen worden 

meegenomen op een schip en uiteindelijk gescheiden van hun ouders. Het voorbeeld van hun 

kindertijd in Afrika illustreert hun gemis in de Verenigde Staten. In Afrika leefden ze met hun 

beide ouders, zoals het volgens de dialoog hoort en zoals ook witte kinderen kennen, maar als 

slaaf hebben ze dit niet. Ook dit verhaal creëert zo sympathie voor de slaven bij het witte 

kind.  

Tegelijkertijd wordt er in de dialoog een, voor het witte kind, vervreemdend beeld van 

de kindertijd gegeven. Er wordt omgeschreven hoe de kinderen vrij rondrenden, achter 

vlinders aanrenden en zichzelf kleedden met palmbladeren. De ‘Afrikaanse’ kindertijd wordt 

gepresenteerd als het tegengestelde van de ‘witte’ kindertijd. Er vormt zich dus opnieuw een 

binaire oppositie. De ‘Afrikaanse’ kindertijd wordt gepresenteerd als dat van een exotische 

ander. Hierbij is er sprake van ‘Othering’, een proces waarbij er een ‘ander’ wordt gecreëerd 

ten opzichte van een bepaalde groep of cultuur. Net als bij binaire opposities, wordt de ander 

gedefinieerd door wat het niet is. Bij ‘Othering’ is er vaak sprake van de tegenstelling tussen 

de geciviliseerde ‘wij’ en de exotische, ‘ongeciviliseerde’ ander.75  

Een laatste aspect dat opvalt, zijn palmbladeren waar naar verwezen wordt. In het 

fragment wordt gesteld dat de kinderen zich hierin kleedden. De palmbladeren wijzen op 

natuurlijke elementen, die geassocieerd kunnen worden met dierlijkheid en niet-

                                            
72 Bernstein, R. (2011) : 34.  

73 King, W. (2011) : 32 – 34.  

74 Geist, C.D. (1999) : 31.  

75 Buchowski, M. (2006) ‘The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother’, in: 

Anthropological Quarterly, 79, 3, p. 463-482 : 465.  
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menselijkheid. Dit sluit aan bij het eerder besproken ‘minder menselijk’ zijn van het zwarte 

kind.  

In ‘How Children Become Slaves’ wordt dus zowel sympathie gewekt als ‘een ander’ 

gecreëerd. Witte kinderen leren dat zwarte kinderen hun ouders moeten missen, als gevolg 

van de slavernij. Toen ze nog in Afrika leefden, waren ze bij hun ouders en vrij. ‘De ander’ 

wordt gecreëerd door de witte en ‘Afrikaanse’ kindertijd tegenover elkaar te plaatsen. De 

witte kindertijd wordt gepresenteerd als geciviliseerd, de ‘Afrikaanse’ kindertijd als exotisch. 

Doordat de palmbladeren verwijzen naar natuurlijke elementen, is er niet alleen een associatie 

met deze ‘exotische’ ander maar ook met dierlijkheid en minder menselijk zijn. Hiermee 

wordt het zwarte kind weer minder erkent.  

 

3.3. Onderwijs 

 

Onderwijs is een onderwerp dat regelmatig centraal staat in Slave’s Friend. Het ontwikkelen 

van het kind als een zelfstandig, denkend wezen is een aspect werd benadrukt in de 

negentiende-eeuwse kindertijd. Het is waarschijnlijk hierom dat onderwijs ook gestimuleerd 

werd in het tijdschrift. Een vraagstuk dat regelmatig naar voren komt is onderwijs voor zwarte 

kinderen. In ‘The School’ wordt dit heel direct besproken, wanneer Edward en Ellen zwarte 

kinderen les zien krijgen. De docent die dit doet wordt omgeschreven als ‘a good man’. Het 

lesgeven aan zwarte kinderen wordt dus door Slave’s Friend niet als zondig gezien, maar als 

een goede daad. Over hoe zwarte kinderen het onderwijs ervaren zegt Ellen het volgende 

tegen haar broer: ‘I know him. Papa said he went into his evening school, and saw them 

writing, ciphering, and studying. They looked very happy.’76 Er wordt gesteld dat onderwijs 

een gegeven is dat zwarte kinderen gelukkig maakt. Het belang van onderwijs wordt op deze 

manier verduidelijkt aan de witte lezer. Tegelijkertijd worden de lezers erop gewezen dat een 

alledaags aspect, zoals onderwijs, voor het zwarte kind niet vanzelfsprekend is.   

 Onderwijs staat ook centraal in ‘Little Arithmeticians’. In deze dialoog vertelt de 

vaderfiguur zijn zoon over hoofdrekenen. Hoofdrekenen (mental aritmetic) wordt expliciet 

tegenover rekenen met kladpapier geplaatst (cyphering). Daarbij stelt de vader dat Afrikanen 

voornamelijk aan hoofdrekenen doen. Hoewel het niet expliciet wordt gezegd, lijkt de vader 

te suggereren dat Afrikanen per definitie niet rekenen door middel van kladpapier. Toch 

                                            
76 ‘The School’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 4, New York: American Anti-Slavery Society. 
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wordt het aangeprezen als een goede kwaliteit, die volgens de vader vaak over het hoofd 

wordt gezien. Het feit dat Afrikanen zo goed kunnen rekenen, zorgt volgens hem voor 

verbazing:  

 

The Africans reckon in their heads. Their money is a kind of shell. They are called 

cowries. It takes a great many to make a small sum. Travellers are surprised to see 

the Africans calculate, in their heads, so well as they do. They say we cannot reckon 

so well.77 

 

Zijn zoon, James, stelt vast dat dit betekent dat ‘zwarten’ net zoveel verstand hebben als witte 

mensen. De vaderfiguur reageert hierop als volgt: ‘It shows that some of them have more’.78 

Dit antwoord valt echter op verschillende wijzen te interpreteren. Het is namelijk onduidelijk 

of de vader vindt dat het aantoont dat sommige zwarte mensen meer verstand hebben dan 

witte mensen, of dat ze meer verstand hebben dan andere zwarte mensen. Dit wordt in de 

dialoog ook niet expliciet duidelijk gemaakt.   

De moraal van het verhaal wordt wel duidelijk naar voren gebracht. Zoals ook in 

hoofdstuk een werd aangegeven, is het volgens deze dialoog een belediging richting God om 

te denken dat witte mensen superieur zijn aan zwarte mensen. De dialoog trekt echter ook een 

conclusie over waarom zwarten toch niet hetzelfde zijn als witte mensen: ‘If the colored 

people only had the same advantages the whites have, they would be equal to them. This has 

always been the case.’79 

Er wordt dus gesteld dat zwarte en witte mensen nog niet gelijk aan elkaar zijn. De 

oorzaak hiervan ligt volgens deze dialoog bij de privileges die witte mensen hebben gehad ten 

opzichte van zwarte mensen. 

  

3.4. Kind van God 

 

Naast dat Slave’s Friend werd gefinancierd vanuit de anti-slavernijbeweging, was het ook een 

christelijk tijdschrift. Geloof en God spelen beide daarom een belangrijke rol. In de dialoog 

                                            
77 ‘Little Arithmeticians’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 4, New York: American Anti-Slavery Society. 

78 Ibidem 

79 Ibidem.  
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‘God’s Children’ het geloof zeer centraal. In deze dialoog is de jonge Mary met een ik-

persoon in gesprek over God en slavernij. Hierin wordt er gekeken naar slavernij vanuit het 

perspectief van de Bijbel. Dit is interessant, aangezien de Bijbel binnen het negentiende-

eeuwse debat rondom slavernij zowel als argument voor als tegen slavernij werd gebruikt. 

Zoals ook Donnarae MacCann stelt, werd de Bijbel al voor de negentiende eeuw zo 

geïnterpreteerd dat er rechtvaardiging voor slavernij in werd gevonden. Hiervoor werden 

verschillende argumenten gebruikt. De kleur zwart werd bijvoorbeeld geassocieerd met de 

duivel. Dit zou de witte mens het recht geven om te ‘heersen’ over de zwarte mens. Ook werd 

er gesteld dat God de taak aan de witte mens had gegeven om de zwarte mens ‘beschaafd’ te 

maken.80 Katie G. Cannon stelt dat slavernij en christendom sterk met elkaar verweven 

waren.81 Hoewel ze stelt dat er zeker uitzonderingen waren, waarin de Bijbel en geloof in 

werden gezet tegen slavernij, was het niet gebruikelijk.  

 ‘God’s Children’ gaat tegen dit systeem in, doordat Mary en de ik-persoon in hun 

gesprek ingaan op wat de Bijbel zegt over slavernij. Er wordt expliciet gesteld dat de Bijbel 

slaveneigenaren men-stealers noemt. Er wordt dus niet alleen gesteld dat de Bijbel tegen het 

gegeven van slavernij is, er wordt ook een oordeel aan gekoppeld. De dialoog veroordeeld de 

slaveneigenaren die stellen van God te houden, maar de slavenkinderen weghouden van deze 

God:  

 

Yes. Slaveholders do steal God’s little children. They will not let the children read 

any thing about their heavenly Father. Yet some of them pretend to love God, while 

they rob him of his children.82 

 

Het argument dat de kleur zwart verbonden is met de duivel, wordt hierin ook 

tegengesproken. Er wordt gesteld dat slavenkinderen evengoed kinderen van God zijn. Ook 

hierin wordt het zwarte kind erkent. Er wordt geen onderscheid gemaakt in kleur of ras, maar 

gesteld dat ieder een kind van God is en recht heeft om de Bijbel te kunnen lezen.  

 

 

                                            
80 MacCann, D. (1998) : xxviii - xxix 

81 Cannon, G.K. (2004) ‘Slave Ideology and Biblical Interpretation’, in: Bobo, J., Hudley, C. en Michel, C. (eds.) 

(2004) The Black Studies Reader. New York: Routledge: 413 – 421 ; 413.  

82 ‘God’s Children’, (1837) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 26, New York: American Anti-Slavery Society. 
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3.5. Het zwarte kind 

 

In de dialogen lijkt Slave’s Friend tot nu toe vooral het kind-zijn van het zwarte kind te 

erkennen. Er worden eigenschappen aan het zwarte kind toegeschreven, die in hoofdstuk twee 

ook aan het witte kind werden toegeschreven. Ook het zwarte kind is dapper, voelt pijn en 

hoort bij God. Het is echter opvallend dat ondanks deze overeenkomsten, er weinig tot geen 

interactie is tussen het witte en het zwarte kind. Niet alleen in de besproken dialogen, maar 

ook in verschillende andere items van Slave’s Friend. D.C. Keralis stelt in zijn onderzoek 

naar dierlijkheid in Slave’s Friend het volgende vast over deze interactie:  

 

But curiously, the Slave’s Friend rarely represents white and black children 

interacting. In those rare instances in which these interactions are depicted, the white 

child is shown acting paternalistically toward the black child […].83 

 

Volgens Keralis zou het witte kind zich dus ouderlijk gedragen richting het zwarte kind. Er 

wordt volgens Keralis een bepaalde hiërarchie gecreëerd tussen het witte en het zwarte kind, 

waar in het witte kind boven het zwarte kind staat. Deze hiërarchie lijkt op het beeld dat 

Wilma King eerder omschreef, namelijk dat zwarte kinderen regelmatig het eigendom waren 

van een wit kind. Het kan ook gekoppeld worden aan Bernsteins stelling, dat het beeld van het 

zwarte, verwaarloosde kind dominant was in de negentiende eeuw. In beide gevallen, kan het 

witte kind een ouderlijke verantwoordelijkheid voelen richting het zwarte kind. In de dialoog 

‘little arithmeticians’ werd daarnaast gesteld dat witte en zwarte mensen niet gelijk aan elkaar 

zijn, doordat ze niet dezelfde privileges hebben gehad. Het niet-gelijk zijn wordt weliswaar 

niet gepresenteerd als afhankelijk van ras of kleur, maar wel als een gegeven dat zich nog 

moet ontwikkelen. 

 De ouderlijke interactie tussen het witte en het zwarte kind kan daarom ook gezien 

worden als een manier waarop het witte kind wederom wordt ingezet als leraar en verlosser. 

In dit geval heeft het witte kind de rol om het zwarte kind te doceren over bepaalde thema’s, 

normen en waarden.  

 

                                            
83 Keralis 128 – 129  
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Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is er gekeken naar de weergave van het zwarte kind in Slave’s Friend aan de 

hand van de eerder besproken dialogen. Opvallend is dat, op een aantal uitzonderingen na, in 

Slave’s Friend vooral het kind-zijn van het zwarte kind wordt erkent. Het zwarte kind wordt 

ingezet als middel om witte kinderen te leren over slavernij. Alledaagse aspecten, zoals 

onderwijs, zijn bijvoorbeeld voor zwarte kinderen niet vanzelfsprekend. Ideeën zoals dat het 

zwarte kind van de duivel zou zijn, worden onderuitgehaald. Opvallend is echter dat het 

zwarte kind weinig interactie heeft met witte kinderen. Het zwarte kind komt zelf ook weinig 

aan het woord. Het krijgt op deze manier geen stem, maar blijft een passief gegeven. Het 

beeld van het zwarte kind wordt gecreëerd vanuit het perspectief en de verhalen van de witte 

personages die spreken.  
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Conclusie 

 

In dit onderzoek is er gekeken naar de weergave van het witte en het zwarte kind in het 

kindertijdschrift Slave’s Friend (1835 – 1839) in relatie tot de notie van het onschuldige kind. 

Binnen het wetenschappelijke veld is de laatste jaren het onderzoek naar ‘het kind’ in 

historische literatuur toegenomen, onder andere door de digitalisatie van verschillende 

historische tijdschriften. Er is daarbij echter weinig aandacht voor het kindertijdschrift Slave’s 

Friend in relatie tot de notie van het onschuldige kind. Dit onderzoek heeft getracht hier wel 

naar te kijken, door middel van de volgende onderzoeksvraag: Hoe verhoudt de weergave van 

het witte en het zwarte kind in de dialogen ‘The School’, ‘Little Arithmeticians’, How 

Children Become Slaves’ en ‘God’s Children’ uit het kindertijdschrift Slave’s Friend (1835 – 

1839) zich tot de negentiende-eeuwse notie van het onschuldige kind? 

 In het eerste hoofdstuk is er gekeken naar de historische context waarin zich nieuwe 

opvattingen over de kindertijd ontwikkelden. De concepten van het onschuldige kind en 

racial innocence werden hierin besproken. Uit dit hoofdstuk bleek dat de opvattingen over het 

witte en zwarte kind over het algemeen wel verschilden, op enkele uitzonderingen na. Het 

witte kind werd voornamelijk als onschuldig, sentimenteel en blind voor ras en kleur gezien. 

Het werd sterk geïdealiseerd in kinderliteratuur en ingezet als politiek middel. Het zwarte 

kind werd daarentegen gezien als onzuiver en onmenselijk. Een belangrijk aspect daarbij was 

dat zwarte kinderen geen pijn konden voelen.  

 In het tweede en derde hoofdstuk is er gekeken naar de weergave van het witte en 

zwarte kind in de verschillen dialogen. Het blijkt dat Slave’s Friend de notie van het 

onschuldige, witte kind sterk volgt. De witte kinderen in de dialogen zijn begaand met het lot 

van anderen, blind voor ras en kleur en gelovig. Ook werd het kind gepresenteerd als een 

leraar richting de lezer, door het uitleggen van bepaalde ideeën en meningen. De kinderen 

werden sterk geïdealiseerd, met de jonge Mary als voorbeeld.  

 Opvallend is dat Slave’s Friend de gangbare opvattingen over zwarte kinderen, zoals 

gepresenteerd in het eerste hoofdstuk, tegenspreekt. Het zwarte kind wordt vooral erkent in 

zijn kind-zijn. Het vermogen om pijn te voelen, wordt ook aan het zwarte kind toegeschreven. 

Tegelijkertijd vindt er ook een proces van ‘Othering’ plaats, waarbij het zwarte kind alsnog 

als ‘een ander’ gepresenteerd wordt ten opzichte van het witte kind. Het zwarte kind wordt 

gedefinieerd door de ideeën en verhalen van de witte mens. Hierdoor blijft het een passief, 

eventueel geïdealiseerd gegeven.  
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 Een beperking van dit onderzoek is voornamelijk de lengte en de duur, waardoor 

slechts een aantal dialogen zijn besproken. Om een beter beeld te krijgen van de weergave in 

Slave’s Friend zou men naar meer dialogen en eventuele andere items in het tijdschrift 

moeten kijken.  

Door middel van het theoretisch kader heeft dit onderzoek vooral de verschillen in 

weergave van het witte en het zwarte kind kunnen duiden. Het heeft in beeld kunnen brengen 

hoe bepaalde ideeën over ras en slavernij in Slave’s Friend werden overgebracht. Een 

beperking van het theoretisch kader is dat het onderzoek hierdoor soms ook neigt een 

onderscheid te maken tussen wit en zwart. Dit idee wordt versterkt doordat de hoofdstukken 

ook zo ingedeeld zijn. 

Het tijdschrift Slave’s Friend leent zich goed voor eventuele vervolgonderzoeken. Er 

kan gekeken worden naar de weergave van het witte en het zwarte kind in andere onderdelen, 

zoals de gedichten. Daarnaast vormt geloof een interessant kader binnen het tijdschrift, ook 

vanwege het gebruik van Bijbelfragmenten. Zoals in dit onderzoek is besproken, werd de 

Bijbel veelvuldig ingezet binnen het slavernijdebat. Het is daarbij interessant om een analyse 

uit te voeren van inzet van Bijbelfragmenten in Slave’s Friend.  

 Het lezen en bestuderen van Slave’s Friend is daarom vandaag de dag nog steeds 

leerzaam, omdat het inzicht biedt in de werking van verschillende representaties.  
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Bijlagen 

 

In deze bijlage bevinden zich de dialogen die in dit onderzoek worden geanalyseerd.  

Bijlage 1. ‘The School’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 4, New York: American 

Anti-Slavery Society.  

Bijlage 2. ‘Little Arithmeticians’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 4, New York: 

American Anti-Slavery Society. 

‘The School’ 

 

Edward. Do you see that good man teaching that boy? 

Ellen. Yes, I see him. Who is he, dear brother? Oh, I guess I know. Isn’t it Mr. Andrews? 

Edward. No, Ellen, it is not he. He has gone to Michigan, I am told. 

But I will tell you who it is. It is Joshua Coffin, of Philadelphia. 

Ellen. I know him. Papa said he went into his evening school, and saw them writing, 

ciphering, and studying. They looked very happy. Now I think of it, don’t they call that 

school the “African School?” 

Edward. By no means. Mr. Coffin would not let them call it so. All his scholars are 

Americans. 

Ellen. But I saw on a school-house, in the city of New-York, these words painted, “The 

African Free School.” What do they call it so for? 

Edward. Because people have felt that the colored people among us were foreigners. They 

might just as well call our school-house, “the English or Irish School,” because our great 

grand-fathers came from England and Ireland. 

‘Little Arithmeticians.’ 

 

James. I thought, father, you did not mean to have such long words in the Slave’s Friend. 

Father. I can not always help it. If you find any word you do not understand, you must ask 

the meaning of it. 

James. I will, papa. Do tell me what that great long word, a r i t h m e t i c i a n s, means? 

Father. It means those who study arithmetic, my son. 

James. Is that all? Why, father, I’m ashamed that I asked you such a question. The word 

looked so long, I did not think I knew what it meant. 

Father. I want to tell you something about mental arithmetic. It is to reckon in your head. 

Cyphering, you know, is to do it with a slate, or pen and ink. The Africans reckon in their 

heads. Their money is a kind of shell. They are called cowries. It takes a great many to 

make a small sum. Travellers are surprised to see the Africans calculate, in their heads, so 

well as they do. They say we cannot reckon so well. 

James. Don’t that show that the blacks have as much sense as we have? 

Father. It shows that some of them have more. And I want to tell you, my son, and all my 

little readers, that it is very rash, and very offensive to God, for white people to think he 

has made them superior to black people. If the colored people only had the same 

advantages the whites have, they would be equal to them. This has always been the case. 
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Bijlage 3. ‘God’s Children’ (1837) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 26, New York: 

American Anti-Slavery Society. 

 

 

 

‘God’s Children’ 

 

Little Mary is four years old. One Sabbath her papa had her baptized. The next day I 

called at her father’s house. Mary came to me, and we talked together sometime. [sic] I 

asked her a great many questions; and she answered them. Among others were the 

following: “Mary, whose daughter are you?” 

“I am God’s little daughter.” 

“What makes you think so?” 

“Because papa gave me away to God yesterday.” 

“Why did your papa give you away to God?” 

“Because papa says I belong to God, and am his child.” 

“Do all little children belong to God?” 

“Yes, sir, for God made them.” 

“Who are they that steal little children from God, and hold, and use them as property?” 

“Slaveholders.” 

“What does the Bible call them?” 

“Men-stealers.” 

“Why?” 

“Because they steal God’s little children, and sell them.” 

“Yes. Slaveholders do steal God’s little children. They will not let the children read any 

thing about their 

heavenly Father. Yet some of them pretend to love God, while they rob him of his 

children.” 

“How can slaveholders love God, while they rob him of his children, and treat them so?” 

“They deceive themselves when they say they love him. Slaveholders do not tell the truth 

if they say they love God, while they hate little children and make them slaves.” 

Little Mary prays for the slaves and for their oppressors. One day she said to her 

mamma;— 

“Ma, I want to go and pray for the slaves.” 

“Well, my dear, you may go.” 

Soon after, the same day, she said “ma, I want to pray for Mr. Wright, the children’s 

agent.” So she went and prayed for the children’s agent. Let us all pray for him, that God 

will give him the spirit of Christ. 
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Bijlage 4. ‘How Children Become Slaves’ (1835) in: Slave’s Friend. (1835 – 1839) 2, New 

York: American Anti-Slavery Society. 

‘How children become slaves’ 

 

John. Mother, I like that hymn, “I was not born a little slave,” but do you think those little 

boys in my Slave’s Friend were born slaves?  

Mother. Probably they were, my dear. 

John. But why are these little boys slaves more than I?  

Mother. They are black.  

John. Black! Well, I wonder that color my skin is.  

Mother. It is called white.  

John. O that is the reason they are slaves; just because they are black. I do not want all 

black boys to be slaves.  

Mother. All are not slaves.  

John. But, mother, were the slaves born slaves?  

Mother. No: in the first place they were stolen. 

John. O dear, dear, I thought it was very wicked to steal even a pin, and do they steal 

children? Where do they get them, and how? Do tell me, mother.  

Mother. From Africa. I will tell you a story about three children that were stolen. 

John. O do mother, and I will be a good boy, and sit very still. 

Mother. These three children lived with their father and mother, in Africa, about a mile 

from the sea side. They were as free as the little birds whose voices they heard from the 

topmost boughs of the cocoa tree; they loved dearly to run in the woods, chase butterflies, 

gather wild flowers, and dress themselves with the palm leafs. One day their mother sent 

them to get some yams, (like our potatoes;) they took their baskets and went, little thinking 

they were to see their parents no more. As they were digging yams, the youngest boy 

looked up and said, “O sister, what is that?” She replied, “I do not know,” for she had 

never seen a white man before. The men showed them beads and other trinkets. While the 

children were looking at them, these men-thieves came behind them and stuck plasters 

over their mouths. Then they caught them up and ran with them to the boat, that soon took 

them to the horrid slave ship. 

John. O how very wicked, but could not the children cry? 

Mother. No, because their mouths were covered with the plasters. 

John. Mother, I did not think it possible for any one to be so cruel? 

Mother. Yes, my son, the love of money makes men so. Do you remember that good Mary 

Ann who used to live with us? 

John. Yes, indeed I do. 

Mother. Well, one of these boys was her father. How much he suffered in the slave ship, 

and after he got to America, I must tell you some other time. 

 

 

 


