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SLAVERNIJ: VOORAL BEDREVEN DOOR ZWARTEN EN MOSLIMS,
AFGESCHAFT DOOR BLANKEN
! 15 juni 2020 "  ReactNieuws #  Nieuws $  18 reacties

Slavernij heeft in alle delen van de wereld bestaan sinds het begin van de geschiedenis. Onder

invloed van het Christendom werd in de vroege middeleeuwen slavernij verboden. Als we de

periode tot het eind van de middeleeuwen nemen, ofwel vlak voor het begin van de

transatlantische slavenhandel, tot aan de dag van vandaag, dan moeten we vaststellen:

Verreweg de grootste slavenhandelaren zijn…de zwarte Afrikanen zelf.  Vlak voor het begin van

de transatlantische slavenhandel was, afhankelijk van de specifieke streek, 70% van de Afrikanen

slaaf van andere Afrikanen.  Afrikaanse stammen, zoals de Ashanti, werden zeer welvarend door

hun buurstammen de oorlog te verklaren en tot slaaf te maken, en de slaven met Europese en

Arabische slavenhandelaren te ruilen voor goederen.

Op nummer 2 staan de Arabieren/moslims. Als je de trans-Sahara slavenhandelsroutes over land

en de Oost-Afrikaanse handel over zee (met Zanzibar als handelscentrum) optelt, dan hebben de

Arabieren/moslims zo’n 17 miljoen zwarte slaven uit Afrika gehaald.  (Bron:  BBC – Focus on the

slave trade).  Deze slavenhandel was op een punt bijzonder wreed: het was de gewoonte om

mannelijke slaven eerst te castreren (zonder verdoving) voordat ze op transport gezet werden.

Aangezien veel Afrikanen deze “behandeling” niet overleefden, is het totaal aantal slachtoffers

van de Arabische/ islamitische slavenhandel aanzienlijk hoger dan de al genoemde 17 miljoen.

Het is ook de reden waarom er weinig nakomelingen van deze slaven leven in Arabische landen.

De Europese slavenhandelaren die zo’n 10,5 miljoen zwarte slaven de Atlantische Oceaan

overgezet hebben: daarbij mag je het overgrote deel van dit cijfer toeschrijven aan de landen die

destijds bezet waren door de Islamieten in Spanje en Zuid-Oost Europa.  In het Ottomaanse

(Turkse) rijk was de handel in blanke én zwarte slaven wijdverbreid: er werden in deze periode

minstens 2,5 miljoen slaven door en naar de Turken weggesleept. (Bron:  Slavery in the Ottoman

Empire)

Europa is verreweg de kleinste slavenhandelaar in de geschiedenis geweest.  Als je alle

vormen van slavernij doorheen de geschiedenis bekijkt, verhandelde Europa wellicht ‘slechts’

0,007% van alles wat met slavernij van doen had.

Voorts mogen we de Europeanen dankbaar zijn omdat zij de slavernij in Europa èn de koloniën

hebben afgeschaft en weer was het Christendom de drijvende kracht. Moslims daarentegen

moesten gedwongen worden. Talloos hadden de Europese diplomaten bij islamitische heersers

aangeklopt om te vragen te stoppen met het wegvoeren en verhandelen van Europese slaven.

Geen enkele keer had het blijvend effect. Pas toen West-Europese legers Noord-Afrika bezetten

en de Russen de Kaukasus, werd het ontvoeren van Europese slaven minder. Turkije schafte in

paniek de slavernij af toen het de Eerste Wereldoorlog dreigde te verliezen en bang was dat

slavernij als excuus gebruikt zou worden door de geallieerden om het hele land te bezetten.

Saoedi-Arabië schafte de slavernij pas in 1962 af, onder immense politieke druk van de VN.

Kortom, het beeld van een typische slavenhaler is een moslim, geen Europeaan! Dat is een feit!

Geen aanname. Europeanen zijn de drijvende kracht geweest achter de afschaffing van de

slavernij, aan de lezer of daar lof aan gegeven wordt. Maar dat past niet in het ‘nieuwe normaal’

of de BLM-beweging om Europeanen een minderwaardigheidscomplex aan te praten.  Het is

daarom juist zo erg dat daar niet over gesproken wordt en dat dit door de grote nieuwsbedrijven

compleet wordt doodgezwegen.

Het zou een opening kunnen zijn voor het starten van een dialoog over de vaak zo eenzijdige

opinie van de BLM-terreurorganisatie en zo’n beetje het hele neoliberale omroepstelsel.

(Geschreven door Aad Allebras)

Arabische slavenjager in Afrika. Hun handel werd in Congo beëindigd door het Belgische leger.

Tippu Tip, de slavenhaler die door het Belgische leger in Oost-Congo

verslagen werd. Hij was moslim én zwart.

 

Deel het met de wereld!

18 COMMENTS

Over 1 miljoen blanke slaven in Noord Afrika gesproken…. lees vooral:

Giles Milton,

White Gold, the extraordinary story of Thomas Pellow and North Africa’s one million European

slaves.

First published in Great Britain in 2004 by Hodder and Stoughton, London; paperback edition in

2005; ISBN 0-340-79470-4; 316 pages with an index, notes and sources.

Zie verder ook op http://www.hugovandermolen.nl/prentbriefkaarten/slavernij.php

met o.a. een kaart van 13e eeuw-Afrika met alle slavenroutes en koninkrijken.

Ik zou graag originele bronnen zien. Zou je deze nog kunnen vermelden?

Beantwoorden

Hier wordt alleen over het verleden gesproken. Dit kunnen wij niet meer veranderen. Slavernij

en mensenhandel bestaat nog steeds. Iedereen doet daar aan mee. Volg het nieuws maar, als je

tenminste kan lezen. Het zijn vooral, heel typisch, weer Afrikanen die hierin het voortouw

nemen. De westerse wereld veroordeeld slavernij en tracht hiertegen op te treden. Steun deze,

die strijden tegen de moderne slavenhandel in elke vorm, in plaats van terug te grijpen naar het

verleden. Als je dit doet, dan de dien je de samenleving op een positieve manier. Maak vooral

niets kapot wat onze voorouders hebben opgebouwd. Door onze geschiedenis zijn wij wie wij

zijn en is onze samenleving zoals die is. Wie ben jij om dit te veroordelen.

Beantwoorden

We weten ondertussen wel dat slavenhandel en rassendiscriminatie, de vele stammen conflict of

afscheiding door etnische afkomsten wereldwijd verbreid is geweest en heden ten dagen nog

steeds voorkomt.

In mijn ogen is dat wat Nederland betreft geschiedschrijving waar je uiteraard aandacht aan

kunt besteden maar het gebeuren in het verleden niet meer kunt veranderen. Dat moet je ook

niet willen, want dat is ontkenning van je verleden.

Maar ik heb wel het gevoel dat een groot deel van onze donkere medemens elk incident

aangrijpt om zichzelf beter te doen voorkomen en altijd meteen beginnen te roepen dat de

blanken allemaal discrimineren.

Ik zou hierbij willen zeggen, kijk eens in de spiegel en denk een keer na voor je wat begint te

roepen. Want iedereen die roept dat een ander dit of dat is, of wit, geel of zwart is. Is in zijn

innerlijke mens gewoon bij oorsprong zelf ook gewoon een rascistische persoon.

Beantwoorden

De slavenhandel bloeit tot op de dag van vandaag, of vind u het normaal dat moslims vrouwen

uit het buitenland halen om te trouwen, waarna zij als persoonlijk slavin zich te houden heeft

aan wat haar ‘man’ haar voorschrijft..

Beantwoorden

Jammer

Beantwoorden

Pingback: Slavernij: vooral bedreven door zwarten en moslims, afgeschaft door blanken

Er was altijd en overal slavernij. En “Europeanen zijn de drijvende kracht geweest achter de

afschaffing van de slavernij”. Dat staat buiten kijf.

Maar het zou niet als argument gebruikt moeten worden in wij-zij discussies. Want dat is wat de

oplossing in de weg staat.

Ik denk dat rascisme in het verlengde ligt van tribalisme, en dat is gewoon aangeboren.

Wil niet zeggen dat het ok is.

Wel dat t niet te vernietigen is. Hooguit te beheersen. De natuur in onszelf beheersen.

Zelfbeheersing ook wel.

En dat is net zo makkelijk als elkaar voorrang te geven in het verkeer. En net zo moeilijk als

elkaar niet gelijk te bespringen.

Beantwoorden

Een artikel zonder enige onderzoek vooraf

In de tijd van profeet Mohammed is de slavernij afgeschaft. Iedereen was gelijk

Geen onderscheid in afkomst

In Suriname waren de meeste slaveneigenaren van joods afkomst.

NVDR: Moslims zijn de grootste slavenjagers en -handelaars in de geschiedenis. Als je in de

Koran naar het woord ‘slaaf’ zoekt, vind je dit meestal in de context van het vrijlaten van een

slaaf. Dit is 50% van het verhaal. De andere 50% die niet vermeld wordt, is dat Mohammed

duizenden mensen tot slaaf gemaakt heeft. Een bloederig voorbeeld wordt beschreven door Ibn

Ishaq in zijn biografie van Mohammed op p 464-466. Het betrof een Joodse stam die in Medina

woonde, de Bani Qurayza, die beschuldigd werden van hoogverraad. In plaats van de leiders

gepast te straffen liet Mohammed alle mannen onthoofden (volgens de geschiedschrijving

tussen 600 en 900 personen) en nam hij de vrouwen en kinderen als slaven. Wanneer we per

man één kind en één vrouw rekenen, dan moeten daarbij meer dan duizend ‘verse’ slaven

gemaakt zijn. Mohammed nam voor zichzelf Rayhanna als (sex-)slavin nadat haar man en haar

vader tevoren op Mohammeds bevel onthoofd waren. Islamitische Staat baseert zich op het

voorbeeld van Mohammed om de praktijk van sex-slavinnen in 2016 terug in te voeren. Het is

een feit dat Mohammed slavernij niet afgeschaft heeft, integendeel. Hij heeft nieuwe slaven

gemaakt en in de islamitische wetboeken die je vandaag koopt vind je nog regels over slavernij.

Beantwoorden

Historisch totaal onjuist: Mohammen heeft slavernij helemaal niet afgeschaft, en staan in de

koran genoeg verzen waarin staat dat islamiten vrij over hun slavinnen mogen beschikken, en

hij heeft zelf het voorbeeld gegeven.

Beantwoorden

Slavernij van blanken was ouder dan TIJD volgens Herodotus (500 V.C.)…..! Wordt ergens in deze

video verteld; https://www.youtube.com/watch?v=8iZDapgQdFo

Beantwoorden

De kloosterorde der Trinitariërs werd gesticht ter vrijkoping van christenslaven uit de greep van

islamieten. De stichters waren Sint Johannes van Matha en Sint Felix van Valois.

De christenslaven in islamitisch Afrika hadden zware ontberingen te verduren, en werden

gedwongen om water te drinken uit de schedels van hun gevallen broeders. De revolutionaire

krachten die de media en de politiek in hun macht hebben zien zoiets gaarne ook hier

geïnstalleerd worden. Er is een bepaalde volksstam die Europa met Rome als priesterlijke

hoofdzetel van het Christendom “Edom” noemt, en die stam gebruikt opgehitste negers als

stormram om Europa, dat zij als obstakel voor de opbouw van hun eigen heerschappij zien, te

verbrijzelen en de blanke bevolking hier tot in het onherkenbare raciaal te vermengen. Zo willen

zij de katholieke geschiedenis van de Europese volkeren (die vroeger onderdeel geweest zijn van

de middeleeuwse Christenheid) in het collectief geheugen uitwissen. Het “Kalergi-plan” was dus

geen verzinsel van de vrijmetselaar Kalergi zelf, maar was het plan van de genoemde

subversieve volksstam.

Ik zou hier iets willen citeren, maar ik weet niet of de redactie het zou toestaan.

Beantwoorden

Mooi deze beschrijving hoe e.e.a in elkaar steekt . Kan deze informatie niet uitgebreid in

dagbladen worden gepubliceerd?

Beantwoorden

Maar hier hoor niks over in de linkse media, of door die andere idioten van k.o.z.p. of die andere

slavenhandelaar of meelopers

Beantwoorden

De 4e alinea bevat in ieder geval 1 hele grote fout.

In 1492 werd de Reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland op de Moren, de

islamitische bezetters, voltooid met de val van Granada.

1492 is ook het jaar dat Columbus, namens de Spaanse Kroon op zoek naar een handelsroute

via het westen naar India, Amerika ontdekte.

De Transatlantische handel kan dus niet zijn begonnen zijn toen er nog moslims waren op het

Iberisch schiereiland, dat uit Spanje en Portugal bestond en bestaat.

De Transatlantische handel was als zodanig niet het doel maar wel een gevolg van de reis die

Columbus had ondernomen.

De moslims hadden een geografisch bepaald monopolie op de handel met de Oost. Dat moest

doorbroken worden. Dat was het doel.

Kortom, het liep dus allemaal anders dan beoogd.

Het genoemde percentage van 0,007 % kan bovendien niet juist zijn en zou, uitgaande van de

getallen en cijfers als gefourneerd in het artikel, bijgesteld moet en worden naar 42,9%, indien

de getallen en cijfers betrekking zouden hebben op hetzelfde tijdvak.

Dat neemt niet weg dat het noodzakelijk is om de zaken in perspectief te zien, maar dan moet

ieder verhaal dat tegen de heersende verhaallijn (het dominante ‘narratief’) ingaat wel plausibel

zijn.

De stelling en de verklaring waarom er in de Arabische wereld weinig nakomelingen van

verhandelde Afrikaanse slaven zouden leven, zou juist kunnen zijn en lijkt mij ook juist, maar

mist in ieder geval getals- en cijfermatige onderbouwing.

Bovendien zou een specifieke chronologie en een adequate bronnenvermelding het verhaal

controleerbaar kunnen maken en het juiste gewicht kunnen geven om de kennelijk gewenste

dialoog aan te gaan.

Waarvan akte.

Amen

Beantwoorden

Ter completering:

De datum van de val van Granada is 2 januari 1492.

De datum van de ontdekking van Amerika is 12 oktober 1492.

Beantwoorden

Vriend, ga je echt hier op deze site je kennis en energie steken? Dit is domein van de

hooivorken; nuances, feiten en waarheden in irrelevant. Alles wat het anti-racistisch

sentiment zou belemmeren wordt hier per definitie verguist.

Beantwoorden

Vergeet de joden ook niet, zij hadden de slaven schepen en Israel heeft vandaag de dag nog

sexslavinnen! Maar dat mag zeker niet gezegd wooden dan dicrimineer ik natuurlijk! Maar

slavernij is altijd slecht, wie het ook doet!

Beantwoorden

Loverboy jou bekend ?, Jongen en oude moslim mannen hier in ons land , doen hieraan (jonge

meisjes verslaafd maken , ect ,die dan tegen betaling hun gunsten moeten verlenen ), dus de

moslim van nu en hier in het westen woont heeft sexslavinnen .

Beantwoorden
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