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D
e instructies wer-
den bij vertrek, via
de rede van Texel,
meegegeven in de
vorm van allerlei

opdrachten. Zo kreeg men
vooraf exact omschreven hoe-
veel dagen men voor de Afri-
kaanse kust mocht verblijven
om het schip ‘af te slaven’. Tij-
dens de oversteek van Afrika
naar Amerika moesten vooral
de bewegingsoefening en de
voedselvoorschriften van chi-
rurgijn Gallandat worden uitge-
voerd, die in 1769 werden gepu-
bliceerd. 

Ondanks al deze preventie-
voorschriften, en soms dankzij,
kwamen verschillende vormen
van verzet en opstand voor. Al
deze gegevens uit de achttiende
eeuw komen samen in het
onderzoek van auteur R. Paesie
naar de slavenopstand op het
Nederlandse schip ‘Neptunus’,
uitgegeven door de Walburg-
Pers. De aan boord gebrachte
mensen kenden, eveneens als
de bemanning, allerlei angsten.
Met name door het onduidelijk
toekomstperspectief dat hen te
wachten stond. Zo gingen er
verhalen rond dat van hun hui-
den schoenleer gemaakt zou
worden en van hun botten bus-
kruit. Ook bestond de vrees dat
ze opgegeten zouden worden
bij aankomst in een Caribische
haven. Tijdgenoot P.E. Isert
schreef in 1790: ,,Want den
dood zelv vreezen zij veel min-
der, dan de slaavernij in Westin-
dien”. Niet voor niets is de
ondertitel van het hier gerecen-

seerde boek ‘kroniek van een
wanhoopsdaad’.

Het verzet vond veelal plaats
voor de kust, voor vertrek naar
Amerika, en werd met harde
hand onderdrukt, waardoor veel
dodelijke slachtoffers vielen. De
tot slaaf gemaakten gingen logi-
scherwijs tot het uiterste om
hun vrijheid te herwinnen en
wisten dat ze, bij het mislukken
van de opstand, strijdend ten
onder moesten gaan of een af-
schuwelijke (martel)straf opge-
legd zouden krijgen. Die straf
had eigenlijk altijd de dood tot
gevolg, omdat ze als een af-
schrikkend voorbeeld moest
dienen. 

Toen de opstand op de Nep-
tunus plaatsvond, in oktober
1785, was dit algemeen bekend.
Bij elke vorm van verzet waren
de opstandelingen zich bewust
dat het zou eindigen met óf de
overwinning, óf de dood. Mede
door dit gegeven is het juist bij-
zonder dat de meeste slavenop-
standen plaatsvonden in de 18e
eeuw. Volgens de officiële cij-
fers werden op de 36.000 Euro-
pese slavenschepen, tussen
1500 en1865, ongeveer 500 sla-
venopstanden geregistreerd.
Maar omdat niet elke slaven-
tocht, en dus ook niet elke vorm
van slavenverzet, officieel werd
geregistreerd, is de huidige
schatting ‘dat op ongeveer 10
procent van de schepen een
vorm van verzet plaatsvond’. 

Met het vergaan van de Nep-
tunus zijn ook haar logboeken
verloren gegaan. Toch kon dit
onderzoek geschreven worden

door als voornaamste bron de
Slavenkas te raadplegen. Dit
verzekeringsfonds kende sinds
het midden van de achttiende
eeuw een goed bewaarde boek-
houding, waardoor bekend is
geworden dat vanaf 1745 zo’n
vierhonderd koopvaardijsche-
pen per jaar werden uitgereed.
Daarnaast levert de auteur ons
ook een ander bijzonder feit,
namelijk dat de slavenhalers
een voorkeur hadden voor kin-
deren en jonge vrouwen want
‘die waren beter bestand tegen
de erbarmelijke omstandighe-
den in de scheepsruimen dan
mannen. Bovendien leverden
ze minder risico voor geweldda-
dig verzet’. Hij verwijst hiervoor
naar een publicatie van Hooger-
zeil en Richardson met de titel:

‘Slave Purchasing Strategies’
(2007). Dit lijkt in tegenspraak
met de huidige digitaal beschik-
bare gegevens op sites als ‘The
Trans-Atlantic Slave Trade Da-
tabase’ en ’Shipboard Slave Re-
volts’. Hierin zijn zelden tot
nooit slavenschepen te vinden
die in meerderheid vrouwen en
kinderen vervoerden. 

Ook wekt dit onderzoek de
indruk dat het voor de Afrikaan-
se kust, tijdens het ‘afslaven’
van het schip, gebruikelijk was
om allerlei vertimmeringen uit
te voeren om het schip tot een
‘bruikbaar’ slavenschip te ma-
ken. Men krijgt te lezen dat in
het ruim schotten werden aan-
gebracht die dienden ter af-
scheiding van de mannen en
vrouwen, terwijl aan dek een
slavenkombuis werd gebouwd
met een paar eenvoudige toilet-
ten. Vervolgens zouden de
mannen ondergebracht worden
in het bedompte en lage tussen-
dek, dicht opeen en aan elkaar
vastgeketend. De vrouwen en
kinderen in de ruimte onder het
halfdek. Door deze beschrijvin-
gen kan bij de lezer het idee ont-
staan dat tijdens de achttiende
eeuw, of zelfs de gehele slaven-
periode, deze toiletten altijd
aanwezig waren en dat het aan
de ketting leggen en de schei-
ding van mannen en vrouwen
een gewoonte was. Bij deze be-
schrijvingen maakt de auteur
namelijk geen enkele kantteke-
ning en tijdsafbakening. Aan-
vullende informatie over hoe de
slavenschepen in andere tijden
of op Amsterdamse scheeps-
werven werden gebouwd, levert
hij amper. 

Dit is vreemd als bedacht
wordt dat een hoofdstuk verder-
op, in de geschiedenis van het
schip ‘Neptunus’, gelezen kan
worden dat dit schip in novem-
ber 1778 geheel nieuw werd ‘op-
getimmerd’. Na zeven maan-

den was het zeilklaar, tegen to-
tale reparatie- en verbouwings-
kosten van bijna 19.000 gul-
den. Tussentijds had men in
Middelburg de benodigde pas-
sen aangevraagd voor een re-
tourreis naar Sint Eustatius.
Het schip keerde een jaar later
huiswaarts met aan boord sui-
ker, koffie en tabak uit het Cari-
bisch gebied. Een jaar later
werd het opnieuw verbouwd
voor bijna 10.000 gulden tot
‘Guineesvaarder’, waardoor het
in Nederland en niet voor de
Afrikaanse kust, geschikt was
gemaakt voor een slavenreis
naar Guinea en Suriname. Bij
de in Amsterdam gevestigde
Sociëteit van Suriname werden
handelspassen aangevraagd. En
om te voorkomen dat het schip

in oorlogshandelingen terecht
zou kunnen komen, werd het
‘omgevlagd’ door middel van
een schijnverkoop. Door een
dubbele verkoop in Vlaanderen
werd het schip geneutraliseerd
en kreeg het uiteindelijk een
Oostenrijkse vlag om uit te va-
ren. In oorlogstijd was het ge-
bruikelijk om een schip ‘neu-
traal af te vlaggen’. Met Oosten-
rijkse of Pruisische vlaggen, of
door ingewikkelde constructies
van schijnverkopen. 

Met een indirecte verwijzing
naar zijn eerdere publicatie
weet Paesie te melden dat
smokkellaars en smokkelsche-
pen (de zogenoemde lorren-
draaiers) al vanaf 1700 voor-
kwamen, hoewel de West-Indi-
sche Compagnie (WIC) offi-

cieel haar handelsmonopolie
pas verloor in 1734, met het
‘Naader Reglement’. Met al 
deze gegevens laat de auteur de
lezer, indirect, de conclusie
trekken dat de officiële bronnen
en wetgevingen niet geheel 
betrouwbaar zijn om te komen
tot totale jaarcijfers van het 
aantal Nederlandse scheeps-
bewegingen als slaven-
schepen. 

Uit die officiële gegevens
komt het beeld naar voren dat
Vlissingen en Middelburg
(Walcheren) in de 18e eeuw het
centrum van de Nederlandse
mensenhandel vormden. 

In deel 2 wordt dieper ingegaan
op de gevoelige tik die de mensen-
handel daarna kreeg.

Een wanhoopsdaad? (1)

West-Indiëvaarder onder zeil (RM Amsterdam). Tekening Jan Brandes ca. 1780.

Omslag van het boek ‘Slavenopstand op de Neptunus’.
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Kaart van de kust van Guinea, Homann. FOTO WALBURG PERS

Slavenopstanden op schepen
Angst moet altijd onderhuids aanwezig geweest zijn bij de bemanning van
een schip dat volgepropt werd met tot slaaf gemaakte mensen. Het kwam
dan ook zelden voor dat een schip met Nederlandse vlag meer dan tien
keer uitvoer als ‘slavenschip’. Het vervoeren en behandelen van levende
‘producten’, of ‘kroevee’ zoals in de scheepsjournalen de aan boord
gebrachte gevangenen soms werden omschreven, vereiste immers het
handhaven en uitvoeren van specifieke handelingen. 

Door Cees Luckhardt


