WORLD TREE MODEL
Het model laat een dubbele helix zien van twee drijvende krachten die
om elkaar heen draaien. Krachten die soms samenwerken en soms met
elkaar in conflict staan. Zo kan de zoektocht om steeds efficiënter te
werken conflicteren met de drang om ons thuis te voelen in de moderne
wereld. Deze krachten vertalen zich naar hoe de moderne mens zichzelf
ziet. Enerzijds identificeert hij zichzelf met het materiële en meetbare ‘Ik
Heb’, anderzijds vind hij zichzelf in het spirituele en persoonlijke ‘Ik Ben’.
In het zoeken naar antwoorden spreken we steeds een andere kant van de
moderne geest aan. De rationele kant en de drang tot efficiëntie is goed in het
beantwoorden van Hoe-vragen, terwijl de voelende en betekeniszoekende
geest antwoorden aanreikt op Waarom-vragen.
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TECHNOLOGISCHE
SINGULARITEIT
Uitvinder Ray Kurzweil voorziet een
transhumanistische toekomst waarin
rond 2045 kunstmatige intelligentie
zichzelf zal gaan verbeteren en herschrijven, waarna de toekomst voor de
mens onkenbaar wordt.
2035

SUBJECTIEVE WERELD
In de kwantum mechanica krijgt de
fysieke werkelijkheid pas vorm als het
wordt waargenomen.
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Monnik’s World Tree Model is een Eurocentrisch denkkader welke de
moderne tijd (15de t/m 21st eeuw) interpreteert als een gesprek tussen
de politiek van ‘werk’ en ‘thuiskomen’. Dit historisch-futuristische model
helpt de gebruiker om inzicht te krijgen in het krachtenveld van de moderne
samenleving en overzicht te bieden in hoe deze krachten te extrapoleren
zijn naar mogelijke toekomsten.

2035

MASTER OF CRAFTS
De Master of Craft is een speculatieve
academische titel, gelijk aan Master
of Science, die manuele intelligentie
gelijkwaardig zou maken met mentale
intelligentie.
De regulatie van de MC zou worden
gedaan door moderne gilden. Deze
ontwikkeling kan leiden tot nieuwe
vernaculars.
2030

IK BEN & WIJ ZIJN

In de moderne geschiedenis zijn een aantal ontwikkelingen te herkennen die
beginnen bij een verandering in hoe we werken, en leiden tot een nieuw thuis.
De staart van elke pijl begint steeds bij een technologische uitvinding (bv.
zoals de lopende band), die sociale en economische disrupties veroorzaken
die tot conflict leiden met de bestaande orde. Na een periode van strijd
ontstaat uiteindelijk een nieuwe ordening van de moderne gemeenschap
(bv. sociale innovaties zoals de natiestaat). Parallel aan de postvaten van
een nieuwe ordening, wordt de volgende disruptie alweer in gang gezet.
En zo beweegt de moderne tijd heen en weer voorwaarts door een snel
veranderende en vloeibare wereld met weinig zekerheden, waar we steeds
weer op zoek gaan naar hoe we een gemeenschap willen zijn, en van de
moderne wereld ons thuis kunnen maken.

KUNSTMATIGE SCHAARSTE

De dominante criteria voor sociale status verschuift langzaam van ‘Ik Heb’
naar ‘Ik Ben’ of ‘Wij Zijn’, waarbij
authenticiteit, reputatie en verhalen
belangrijke elementen zijn.

OVERVLOED

2025

LIVING CITY
De wereldbevolking verstedelijkt
terwijl stedenbouw enorm vervuilend
proces is. Door te bouwen met (eens)
levende materialen kan de stad een
opslag worden van CO2.
2020

TRANSHUMANISME
Transhumanisme probeert om de
door de natuur gestelde grenzen van
het menselijke bestaan te doorbreken.
Aanhangers beweren dat de mens is
beland in het post-Darwin tijdperk
en zijn evolutie in eigen hand kan
gaan nemen.
2020

OVERVLOED
Het impliciete maatschappijbeeld van
veel jonge mensen is overvloed i.p.v
schaarste, wat automatisch leidt tot
een verschuiving in sociale status van
‘ik heb’ naar ‘ik ben’.
2010

DE GEBRUIKSECONOMIE

2015

De gebruikseconomie is een systeem
waarin consumenten betalen voor het
gebruik en niet voor het eigendom van
goederen. Je betaald voor het gebruik
van licht i.p.v. voor het eigendom van
een lamp.

2013

2010

BOTTOM-UP

2001

Organisatiestructuren verschuiven
van top-down autoritaire piramidestructuren naar bottom-up egalitaire
netwerkstructuren.

2010

2010

DEELECONOMIE
De deeleconomie is sociaaleconomisch
systeem waar in gezamenlijke financiering, innovatie, productie, distributie en
consumptie centraal staat.

2009

2015

1985

2007

2001

TRANSITION TOWNS
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaat om
hun manier van wonen, werken en
leven duurzamer en zelfvoorzienend
te maken, om voorbereid te zijn op het
post-olie tijdperk.
2006

1979
2000-2030

TECHNOLOGISCHE
WERKELOOSHEID
De mens wordt de minst productieve
factor in het productieproces. Dit
leidt in eerste instantie tot structurele
technologische werkeloosheid en later
tot systeemcrash.
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DE PIRATENBEWEGING

1984

Piratenbeweging is een groep politieke
partijen die opkomen voor o.a. vrije
uitwisseling van cultuurgoederen,
coöperatieve productie, open source,
net neutraliteit en open data.

TIE

2001

PEER PRODUCTIE
Bij peer productie wordt ontwikkeld,
geproduceerd en gedistribueerd door
niet-hiërarchische zelforganiserende
gemeenschappen van losse individuen.

2015

2000

De CRISPR techniek werd uitgevonden in 2015 en maakt het mogelijk
om makkelijk het genoom van levende
organismes te lezen, te bouwen en te
veranderen.

De commons beweging is gebaseerd
op het idee dat alle culturele en
natuurlijke hulpbronnen onverdeeld
en toegankelijk moeten zijn voor alle
leden van een samenleving. Deze
middelen worden gemeenschappelijk
beheerd.

DE COMMONS
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2012

2014

GRAFEEN
Grafeen is een tweedimensionaal
wondermateriaal dat 200 keer sterker
is dan staal, lichter en flexibeler is dan
een menselijke haar en supergeleidend.
2014

ZERO MARGINAL COSTS
Voor digitale goederen zijn er geen
extra kosten bij de productie van één
extra exemplaar.

1979

2008

BLOCKCHAIN
De Blockchain is een P2P gedistribueerd register dat op een transparante
en veilige manier transacties en
contracten kan verwerken, garanderen
en registreren.
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2010s

POPULISME

1970

1989

1977

1998

OPEN SOURCE
Open source is de praktijk die in productie en innovatie vrije toegang geeft
tot het ontwerp, de bronmaterialen en/
of de broncode van het eindproduct.
1980

1969

Deze uitdrukking is geïnspireerd op
Andy Warhol’s woorden “In the future,
everyone will be world-famous for 15
minutes”.
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1976

1992

MASS CUSTOMIZATION

15 MINUTES OF FAME
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1980

PROSUMERS
De grens tussen consument en producent vervaagt. Consumenten kopen
goederen waarmee ze voor hobby of
andere doeleinden producten maken.

1963

1967

Alvin Toffler voorspelde een overvloed
aan standaard massaproducten
waardoor men zou overgaan tot de
massa productie van op-maat-gemaakte goederen. Industrie 4.0 maakt dit
mogelijk.

SUMMER OF LOVE

1945

1973

1990

MACHINE LEARNING

EINDE TWEEDE WERELDOORLOG

Machinaal leren is de ontwikkeling van
algoritmes en technieken waarmee computers zelfstandig kunnen leren.

1962

1960

1960

WORLD LANGUAGE

MACHTSCENTRUM:
NEW YORK

1989

NANOTECHNOLOGIE
Nanotechnologie is de manipulatie
van materie op atomair, moleculair en
supramoleculair niveau.

1941

1969

1989
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WORLD WIDE WEB
Sir Timothy John Berners-Lee’s
bouwde in 1989 voor een ‘Hypertext
Transfer Protocol’ waardoor aan elkaar
verbonden computers via hyperlinks
informatie konden delen.
1984
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3D printen is digitaal gecontroleerde
productie van fysieke goederen door
deze te printen.
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1983

INTERNET
Op 1-1-1983 stapte ARPANET over
naar TCP/IP als netwerkprotocol,
en daarmee was de geboorte van het
internet een feit. Het gebruik ervan
verspreidde zich verder onder universiteiten en aan de overheid gelieerde
instellingen.

1941

1982

CYBERSPACE
De term cyberspace werd voor het
eerst gebruikt door William Gibson in
zijn verhaal Burning Chrome.

1941

1970

MONDIALISERING

DIY
De DIY beweging staat voor het
bouwen, aanpassen of repareren van
goederen zonder de hulp van experts
of professionals.
1955

CONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ

1945

1945
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Mondialisering is een wereldwijd proces
van economische, politieke en culturele
integratie, met als centraal kenmerk
een wereldwijde arbeidsdeling. Het
wordt gekenmerkt door verregaande
schaalvergroting, wereldwijd kapitalisme
en de verspreiding van een consumentencultuur.

1960

1955

1939
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“One of the most widely spoken and
fastest spreading world languages
today is English, which has over 900
million first- and second-language
users worldwide.”
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1948

ARPANET

GENERATIEKLOOF

1944

Continue technologische, economische, politieke en culturele veranderingen zorgen voor een continue
generatiekloof.

1945

1950

WERELDBURGERSCHAP
Kosmopolitisme is een gevoel van
verbondenheid met de mensheid als
geheel dat sterker is dan nationale of
regionale identiteiten. Wereldburgers
gaan ervan uit dat culturen veranderlijk zijn en elkaar beïnvloeden.
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1930

VERZORGINGSSTAAT
In de 20ste eeuw kwam, in veel Westerse landen, een steeds groter deel van
de verantwoordelijkheid voor het welzijn van burgers, qua gezondheidszorg,
onderwijs, werkgelegenheid, wonen en
sociale zekerheid bij de staat terecht.

1930

1930

SOCIALISME EN FASCISME

1848

ARPANET was het eerste operationele computernetwerk. Het was opgezet
in de late jaren zestig voor het Amerikaanse ministerie van Defensie

MOTHER OF ALL DEMOS

MACHTSCENTRUM:
LONDEN

1936

1928

1900

Op 9-12-1968, demonstreerde Douglas Engelbart publiekelijk de computer
muis en de hyperlink.

De Russische Revolutie, de Fascistische Revoluties en WOI en II waren,
in wezen, anti-elitaire, nationalistische
revoluties die tegelijkertijd de transitie
van een paarden naar een motorische
wereld inluiden.

REVOLUTIEJAAR

1968

1919

1901

DE VOLKENBOND
De Volkenbond werd op 25 januari
1919 opgericht. Het doel was, om
door middel van een supranationale
organisatie ‘een einde aan alle oorlogen’ te maken. Het was de voorloper
van de Verenigde Naties.

1967

DE PROFESSIONAL
In 1967 ontwierp Robert Propst de
kantoor kubus. Het Westen werd een
diensten economie. Een middenklasse
van afstandelijke professionals kwam op.

1932

1965

FRAG

WET VAN MOORE
In 1965 constateerde Intel oprichter
Gorden Moore dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling
ongeveer elke twee jaar verdubbelt.
Zijn voorspelling is tot nu toe correct
gebleken.
1960
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In 1960 richtte Ted Nelson Project
Xanadu op dat een theoretisch informatiesysteem gebaseerd op hyperlinks
ontwikkelde.
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COMPUTER
Een computer is een general purpose
machine die kan worden geïnstrueerd
om een willekeurig aantal rekenkundige of logische bewerkingen uit te
voeren. Computers kunnen in theorie
elke denkbare machine aansturen.
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1780s

FRANSE & AMERIKAANSE
REVOLUTIE

KOME

BRUTO NATIONAAL
PRODUCT
In 1934 ontwikkelde Simon Kuznets
het concept Bruto Nationaal Product
door de omzetten van alle bedrijven in
een land bij elkaar op te tellen. Mensen
begonnen te praten over in ‘onze
nationale economie’.

1862

1854

In 1919 schreef Max Weber dat de
seculiere, bureaucratische maatschappij, waar wetenschap en ratio hoger
worden gewaardeerd dan mystiek
en geloof, zorgt voor een onttoverd
wereldbeeld.
1917

ALGEMEEN STEMRECHT
In 1917 mochten in Nederland
alle mannen stemmen en in 1919
mochten ook alle vrouwen stemmen.
Het algemeen kiesrecht verving het
censuskiesrecht.

1870

1865

1907
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ONTTOVERING

1890

1878
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Antroposofie is een spirituele filosofie
ontwikkeld door Rudolf Steiner (18611925) die meent dat de geestelijke
wereld toegankelijk wordt via innerlijke
ontwikkeling. Uit deze filosofie zijn o.a.
de vrije scholen en de Triodos bank
voortgekomen.
1883

DING

DE UBERMENSCH

1848

Nietzsche pleitte voor een dionysische
en strijdluchtige bevestiging van de levenswil. De subjectieve levensheld werd
belichaamd door de ubermensch.

1861

1860

1872

CONSERVATIE
De Romantiek zorgde voor nieuwe
waardering voor de natuur. Door voorvechters als William Wordsworth en John
Muir werden in de 19de eeuw de eerste
nationale parken gesticht. Zo werd in
1872 Yellowstone National Park opgericht
en in 1902 werd het Naardermeer een
natuurreservaat.

1932

DE WETENSCHAP
VAN SCHAARSTE
In 1932 definieerde Lionel Robbins
economie als de ‘wetenschap die het
menselijke gedrag bestudeerd als
relatie tussen gegeven doelstellingen en
schaarse middelen.’

1784

1648

1844

VREDE VAN MUNSTER

1921

SNELWEGEN

1870-1920

1STE FEMINISTISCHE GOLF
Aletta Jacobs studeerde in 1871 als eerste
vrouw en werd, na afstuderen, de eerste
vrouwelijke arts. Ze was onderdeel van de
1ste feministische golf (1870-1920) die
gelijkheid in onderwijs, werk en stemrecht
eiste. Vrouwen kregen in 1919 stemrecht
in Nederland.

MACHTSCENTRUM:
AMSTERDAM

The Federal Aid Highway Act uit 1921
voorzag de V.S. van een uitgebreid
netwerk van nationale snelwegen. De
snelwegen reduceerden reistijden en
veranderde de relatie tussen steden
onderling en tussen stad, buitensteden
en ommelanden.

1784
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1899

RADIO
Door de uitvindingen van Hertz, Tesla
en Marconi kwam in 1899 de eerste
radioverbinding over Het Kanaal
tot stand. In 1901 kwam de eerste
trans-Atlantische verbinding tot stand.

1818

TIE
TRAC

De consumptiemaatschappij is een
samenleving waar vrije tijd overwegend wordt gebruikt om goederen of
diensten te verwerven, om daarover
na te denken, en om te pronken met
aangeschafte goederen.
1950

1938

1969

Tijdens de Summer of Love kwamen
100.000 hippies samen in Haight-Ashbury, een buurt in San Francisco,
in 1967. Timothy Leary uitte de
beroemde woorden: “turn on, tune in,
drop out”

1837

1861-1865

WERK

AMERIKAANSE
BURGEROORLOG
De Amerikaanse Burgeroorlog was
naast een oorlog over de afschaffing
van de slavernij ook een oorlog tussen
de belangen van het geïndustrialiseerde Noorden en de plantage economie
van het Zuiden.

1799

1880

1857

TAYLORISM

MODERNITEIT

Tussen 1880 en 1890 begon Frederick
Winslow Taylor te experimenteren
met wetenschappelijke managementstechnieken om productie processen
efficiënter te organiseren. In 1910
vond Henry Ford de lopende band uit
waardoor, in één jaar, de prijs van een
T-Ford kelderde van $950,- tot $680,-.

1685

1879

STAAL
In 1879 slaagde men erin ijzer te zuiveren en staal te maken. Staal is veel
sterker dan gietijzer en is makkelijk te
bewerken, waardoor alles lichter en
toch sterker uitgevoerd kon worden.

1666

1847

SPOORWEGTIJD

1765

1765
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In 1857 schreef de Franse poet
Charles Beaudelaire, in zijn Les Fleur
du Mal, over de moderniteit als de
ongrijpbare en kortstondige ervaring
van het geïndividualiseerde grootstedelijke leven.

1522

1691

GODSDIENSTOORLOGEN

1762

1730

1848

COMMUNISME
“A spectre is haunting Europe—the spectre of communism. All the powers of old
Europe have entered into a holy alliance
to exorcise this spectre”, eerste zin uit het
Communistisch Manifest (1848), van
Marx en Engels.

SCHAARSTE

De standaarttijd werd uitgevonden op
1 december 1847 toen spoorwegbedrijven voor het eerst chronometers
meenamen in hun treinen. De gebieden langs de route synchroniseerden
hun tijd. Dit werd betekend als
spoorwegtijd.
1836

1632

HOMO
ECONOMICUS

1848

NATIONALISME

1665

1665

Nationalisme is het bouwen van een
natie als een verbeelde gemeenschap
waarbij de leden zich verbonden voelen door een gemeenschappelijke taal,
geschiedenis, vlag en landschap. De
natie is dus grotendeels geconstrueerd
in de 19de eeuw en mogelijk gemaakt
door bv standaardtijd, standaardonderwijs en gemeenschappelijke
plichten zoals de dienstplicht.

1648

1848

DE LIBERALE DEMOCRATIE

In 1828 werd de hoogovens op cokes
een stuk efficiënter gemaakt door
de in de oven geblazen lucht voor te
verwarmen. Door de toegenomen
efficiëntie konden ijzeren schepen,
treinen en rails makkelijker worden
geproduceerd.

1666

1666
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KOLONIALE RIJKEN

1609

1494

In 1838 verhuurt de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen in Franeker voor
het eerst volkstuinen.
1811 - 1816

LUDDITES

1800

1 KINETISCHE
REVOLUTIE
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De industrialisatie starte een zoektocht
naar schaarse grondstoffen waardoor
de ‘oppervlakkige’ mercantiele koloniale rijken omgevormd werden tot
‘diepgewortelde’ industriële koloniale
rijken.

VOLKSTUINTJES
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1800

1838

EN

1828

De grondwetsherziening van 1848
legde de basis voor de parlementaire
democratie. De koning was niet langer
verantwoordelijk maar de ministers.
De Tweede Kamer wordt rechtstreeks
gekozen door censuskiesrecht.
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In 1836 schreef John Stuart Mill dat
de studie van de economie voortkwam
uit “de mens als wezen dat rijkdom
verlangde en nastreefde”.

De Luddites waren wevers die in opstand kwamen tegen de industrialisatie
van hun ambacht omdat ze vreesden, of
merkten, dat hun nieuwe werkzaamheden geen recht deden aan hun vaardigheden als huisnijverheidwerkers.

1628

1798

DE EERSTE GRONDWET

I

De eerste Grondwet in Nederland,
de Staatsregeling voor het Bataafsche
Volk (1798) werd door de Nationale
Vergadering van de Bataafse Republiek ingevoerd. Hiermee waren de
fundamenten van de Nederlandse
rechtsstaat gelegd.

Met de uitvinding van de stoommachine werd het streven naar welvaart
door massaproductie en arbeidsdeling
algemeen geaccepteerd.

1483

1784

STOOMLOCOMOTIEF

1800

In 1784 bouwde William Murdoch een
prototype van een stoomlocomotief. De
stoomlocomotief veranderde onze beleving van tijd en afstand en betekende
een revolutie in transport op land en op
zee door de stoomboot.

Door de opkomst van loonarbeid ontstond er een onderscheid op basis van
economische positie en bijbehorende
levenskansen. Je sociale status werd
bepaald door eigendom. De moderne
sociale klasse verving de feodale stand.

1776

ARBEIDSDELING
In 1776 publiceerde Adam Smith het
boek ‘The Wealth of Nations’, waarin
hij beschreef hoe arbeidsspecialisatie
hogere productiviteit opleverde en
goedkopere producten.

SOCIALE KLASSEN

1440
1770

MODERNE
BUREAUCRATIE
De moderne bureaucratie ontstond in het 18de eeuwse Britse
Departement of Excise, dat tol
en accijnzen hief. Dit vergrote
de noodzaak voor gestandaardiseerde procedures en een
getraind professioneel kader
met vaste salarissen.

1770

LOONARBEID
Door de invoering van het
fabriekssysteem verdween
huisnijverheid en ontstond een
arbeidsmarkt waar het doel van
de arbeid niet meer het product
zelf was, maar de beloning. Met
andere woorden; inkomen.

1440
1765

JAMES WATTS
In 1765 verbeterde Watts de
efficiëntie van de Newcomen
Engine zodat het wijdverbreid
commercieel toepasbaar werd.
Vanaf 1776 werd zijn stoommachine veel gebruikt in fabrieken.
Vele verbeteringen volgden.

1666

LLOYDS
COFFEE HOUSE
Na de grote brand van Londen,
in 1666, ontstonden vele
maatschappijen die van alles verzekerden. In deze jaren opende
Edward Lloyd een koffiehuis dat
uitgroeide tot de eerste gereguleerde verzekeringsmarkt.

1450
1609 / 1694

DE CENTRALE
BANKEN
In 1609 werd de Amsterdamsche Wisselbank opgericht. In
1668 werd de Sveriges Riksbank
opgericht, de eerste officiële
centrale bank, en de op twee na
oudste bank van de wereld. In
1694 werd de Bank of England
opgericht.

1497
1606

CORPORATE LOGO
Het VOC monogram was het
eerste mondiaal herkende
corporate logo.

1494

DUBBEL
BOEKHOUDSYSTEEM
Luca Pacioli (1447-1517), de
‘vader van de boekhouding’,
codificeerde een gedetailleerde beschrijving van het
dubbelboekhoudsysteem, in zijn
boek Summa de Arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalità, dat in 1494 werd
gepubliceerd in Venetië.

1466

1569
1440

UITVINDING
BOEKDRUKKUNST
Johannes Gutenberg (13981468) geldt als één van de uitvinders van de boekdrukkunst in
Europa. In de decennia na 1440
verspreid de Gutenberg’s drukpers zich naar zo’n tweehonderd
steden in Europa.

1600

DE INDIVIDUELE LEZER
Met de uitvinding van de boekdrukkunst werd ook de kritische,
vergelijkende, individuele lezer
geboren. Vroeger las men in
groepen. Dit dreef het proces
van individualisering en vergelijkende waarheidsbevinding.

1641

COGITO ERGO SUM
Decartes wist dat hij bestond
doordat hij zijn eigen gedachten
waarnam.

1516

1478
1648

DE VREDE
VAN WESTFALEN
De Vrede van Westfalen
creëerde de basis voor nationale
zelfbeschikking

1632-1677

SPINOZA
Volgens Spinoza was God niet
de schepper van de wereld,
maar is de wereld, inclusief de
mens, een onderdeel van het
goddelijke. Alles is als zodanig
gedetermineerd.

1662

VOLKSSOEVEREINITEIT
EN VRIJHEID VAN
SPREKEN.
In ‘Kort Verhael van Nieuw
Nederlants Gelegenheit’ (1662)
schrijft Van den Enden (1602 1674) dat het welzijnsverhogend
effect van de staat moet optreden onafhankelijk van iemands
talenten, geslacht, bezit, en
maatschappelijke status. Volgens
Van de Enden is iedereen vrij
om te spreken en is het wil van
het volk het hoogste gezag van
de staat.

1517

1691

1748

1776

1787

Balthasar Bekker (1634 –
1698) bestreed in zijn boek De
betoverde Weereld, uit 1691,
het geloof in demonen. In twee
maanden tijd werden 4.000
exemplaren verkocht. Het werd
vertaald in vele talen. Het leidde
o.a. tot de afschaffing van de
heksenvervolgingen en dat men
de dolhuisbewoners niet als
bezetenen, maar als zieken ging
beschouwen.

In De L’Esprit des Lois, 1748,
schreef Montesquieu dat de
scheiding van de wetgevende,
uitvoerende en controlerende
macht de vrijheid en gelijkheid
van de burger garandeert.

“We hold these truths to be
self-evident, that all men are
created equal, that they are
endowed by their Creator with
certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty
and the pursuit of Happiness.”
Uit de Onafhankleijkheidsverklaring van de Verenigde Staten,
4 juli 1776.

Abolitionisme is sinds 1787 de term
voor het streven naar afschaffing van
de slavernij. Koning Willem I verbood
de slavenhandel (1815). De slavernij
werd in 1859 voor de Oost-Indische
en in 1863 voor de West-Indische
koloniale bezittingen opgeheven. In
1965 werd slavernij in de VS verboden.
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