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Gevoelige tik
mensenhandel
De mensenhandel kreeg vanaf
1773 een gevoelige tik door de
Amsterdamse kredietcrisis die
kort daarna versterkt werd door
Engelse vijandigheden met de
zogenaamde Vierde Engelse
oorlog (1780-1784). Vlak daar-
voor werd de een na grootste
Nederlandse slavenhandelaar,
de firma Coopstap & Rochus-
sen, in 1779 ontbonden en ver-
loor de Middelburgse Commer-
cie Compagnie (MCC) tijdens
die oorlog zeven van haar negen
slavenschepen. Ook na de oor-
log vertrokken minder Zeeuwse
schepen. Nog niet eens de helft
van het cijfer voor de oorlog.
Het schip Neptunus vertrok

rond 1784 uit Nederland, ver-
bouwd als ‘Guineesvaarder’,
richting Santo Domingo. Het
Franse deel van dit Caribische
eiland was welvarend omdat het
in de jaren tachtig van de acht-
tiende eeuw bijna de helft van
alle suiker en koffie produceer-
de die in Europa werd geconsu-
meerd. Voor onderhandelingen
in Afrika bevond zich aan boord
een lokale taal sprekende per-
soon (een ‘tspoeyer’). Deson-
danks had men het schip na een
half jaar voor de kust liggend,
slechts met enkele slaven kun-
nen afslaven. Pas medio okto-
ber 1785 waren er voldoende tot
slaaf gemaakten aan boord ge-
bracht, door in een keer een
grote groep personen aan te
schaffen, en kon de reis naar de

‘Nieuwe Wereld’ uitgevoerd
worden. 

Sinds haar vertrek uit de
thuishaven waren ruim acht-
tien maanden verstreken. Een
opmerkelijk lange reistijd, om-
dat een volledige driehoeksreis
gemiddeld in anderhalf jaar
werd volbracht. Dit gegeven ge-
combineerd met het feit dat er
vanaf het gereedmaken en afva-
ren van Texel allerlei proble-
men aan boord waren, zal het
ontstaan van een opstand op de
Neptunus mogelijk beïnvloed
hebben. Eenmaal op zee was
onder de bemanning muiterij
uitgebroken. Onder andere te-
gen het feit dat de (te) lange
wacht- en ligtijd niet werd be-
taald. Acht zeelieden namen de
benen en een opstandige onder-
stuurman werd gevangengezet.
Bovendien waren van de in to-
taal 31 bemanningsleden er
slechts 6 uit Nederland afkom-
stig waardoor mogelijkerwijs
een taal- en communicatiepro-
bleem bestond. 
Het schip was zelf in verval ge-
raakt door het verlies van het
roer en tuigage in slecht weer
waarbij het veel water ging ma-
ken. Ook waren vijf beman-
ningsleden met de schipsloep
verongelukt waardoor van de
oorspronkelijke 31 er nog maar
22 aan boord waren. De aan
boord gebrachte Afrikaanse
mannen werden langdurig op-
gesloten in de vochtige be-
dompte ruimen van het schip
dat door stormen geteisterd
werd. Het moet voor hen vrese-
lijk, uitzichtloos en angstig ge-
weest zijn. Daarnaast liet hun
voeding door haar eenzijdig-
heid en te kleine hoeveelheden
te wensen over. Een toenemend
aantal van de gevangenen, de
onderzoeker schat het aantal op
ruim dertig personen, bezweek
aan ziekten. 
De opstand die op 17 oktober
1785 voor de Afrikaanse kust
uitbrak, kon, gezien al deze om-
standigheden, eigenlijk niet uit-
blijven. De onderbezetting van
de slecht op elkaar ingespeelde
bemanning zal hierin zeker een
rol hebben gespeeld. Om vast te

stellen of de opstand, die ein-
digde met het ontploffen van de
Neptunus en bijna vierhonderd
dodelijke slachtoffers, een daad
van wanhoop was of een daad-
werkelijke collectieve afspraak
tot zelfmoord, adviseer ik alle
lezers dit interessante boek zelf
te lezen. 

Behandeling 
van slaven
De behandeling van de slaven
verbeterde na massale sterfte
als gevolg van de uitbraak van
dysenterie en pokken. De alge-
mene gedachte was dat dans,
muziek en het verstrekken van
tabak rustgevend zouden wer-
ken en daarmee de kans op ver-
zet verminderen. De zorg voor
de slaven kreeg steeds meer pri-
oriteit. Slaven waren immers
primair handelswaar en inkom-
stenderving moest zo veel mo-
gelijk worden voorkomen. In de
loop van de tijd werden slaven-
reizen beter voorbereid. Zo
moesten chirurgijns voor ver-
trek een proeve van bekwaam-
heid afleggen en werden de me-
dicijnenkisten geïnspecteerd.
Ook het voedsel zou steeds
meer aandacht krijgen, twee-
maal daags gort en bonen en
soms fruit, rijst, Afrikaanse
wortelen en groenten. Deson-
danks kwamen ziekten als
scheurbuik nog veel voor aan
het eind van de achttiende
eeuw.

Opstand 17
oktober 1785
De slaven hadden kans gezien
zich te bevrijden van hun hand-
en voetboeien en slaagden er la-
ter in de kruit- en wapenkamer
te bereiken. Hier vluchtte de be-
manning met kano’s weg van
het schip en kapten de opstan-
delingen de ankerkabels waar-
na de Neptunus stuurloos weg-
dreef. Kort hierna verschenen
andere schepen om de Neptu-
nus te plunderen. Er ontston-
den rond het schip hevige vuur-
gevechten die uren duurden,
waarna op zeker moment op
het schip een of meerdere ont-
ploffingen plaatsvonden waar-

bij zeker zeven bemanningsle-
den omkwamen. In sommige
berichten die hierop volgden
was er sprake van driehonderd
vermisten. Sommige matrozen
hadden hun toevlucht gezocht
op het Britse schip dat de Nep-
tunus van dichtbij had gena-
derd. 

Er werden zeker tien voorma-
lige slaven van de Neptunus uit
het water gevist die in de ‘crom
of het negerdorp’ gevangen ge-
houden werden. De dorpsbewo-
ners waren bereid om hen uit te
leveren mits daarvoor een bil-
lijke vergoeding zou worden be-
taald. Zij waren immers te hulp
geschoten terwijl de scheepsbe-
manning hun schip verlaten
had. Vele dorpsbewoners had-
den dat met de dood moeten be-
kopen.

Dagen na de opstand waren
op flinke afstand van de locatie
lijken in zee te vinden afkom-
stig van het geëxplodeerde
schip. Volgens Vervenne waren
zeker 57 gevangenen omgeko-
men bij die explosie en was een
hoeveelheid goud samen met
ruim 5.000 pond aan ivoor ver-
loren gegaan.

In totaal vielen er zeker 170
doden op het schip. Aan de zij-
de van de Europeanen 18 doden
en 240 Afrikaanse kustbewo-
ners verloren het leven volgens
de vertellingen van de dorps-
oudsten. Volgens Paesie is dit
cijfer mogelijk aan de hoge kant
om een betere onderhande-
lingspositie te hebben bij het af-
dwingen van een schadevergoe-
ding. Hij stelt het cijfer daarom
bij om te komen tot de uiteinde-
lijke conclusie ‘dat het totale do-
dental de vierhonderd zeer
dicht genaderd heeft’.

Wie of wat het schip heeft
doen laten exploderen blijft gis-
sen. Er zijn mededelingen van
commandant Rheeder dat de
gevangenen zelf dreigde het
schip op te blazen indien hun
vrijlatingswensen niet zou wor-
den ingewilligd. 

Op de kust van Guinea wist
een Duitse botanicus (Paul Erd-
mann Isert) het verhaal op te te-
kenen dat in het jaar 1785 alle

Europeanen dood waren gesla-
gen en dat op het eind van de
opstand een van hen met een
brandend hout in de kruitka-
mer liep, en deed dus ‘het schip
in de lugt springen’. 

In de koloniën ontstond,
door de Vierde Engelse oorlog,
een tekort aan Afrikaanse tot
slaaf gemaakte arbeidskrach-
ten. De roep om liberalisering
van de handel klonk luider,
maar riep vooral van Zeeuwse
rederijen met hun belangen in
de slavenhandel grote tegen-
stand op. Ze verzochten de
overheid om stimuleringsmaat-
regelen. 

In 1789 vaardigden de Sta-
ten-Generaal een plakkaat uit
‘tot aanmoediging van de ne-
gerhandel in de West-Indische
colonien’ waarmee zij het natio-
naal belang van de slavenhan-
del benadrukten. Ondanks deze
moeite werden twee jaar later
alle WIC-aandelen overgeno-
men door de Staten-Generaal.
De koloniën kwam hiermee di-
rect onder zijn bestuur. 

Zo’n 70 procent van alle
Nederlandse slavenschepen
kwam in de vrijhandelsperiode
uit het Zeeuwse gewest. Behal-
ve dat het schip Neptunus een
bijzonder, zelden gebruikelijk
chartercontract kende, had het

vanaf het gereed maken en afva-
ren van Texel allerlei proble-
men aan boord. Eenmaal op zee
brak zelfs muiterij uit en acht
zeelieden namen de benen. Een
opstandige onderstuurman
werd gevangengezet en later in
Vlissingen overgedragen aan de
autoriteiten. Naar hoe de acht
zeelieden de benen namen laat
de auteur ons gissen. Behalve
bemanningsproblemen bleken
bij de Afrikaanse kust de aange-
boden ruilhandelgoederen
slecht aan de Afrikaanse vraag
te voldoen. Ook raakte het schip

zelf in verval door het verlies
van het roer en tuigage in slecht
weer waarbij het veel water ging
maken. Ook verongelukten 5
bemanningsleden met de
schipsloep. Anderhalf jaar na
haar vertrek uit Texel lag het
schip medio oktober 1785 nog
steeds voor de kust van Afrika.

Het zal in de directe omge-
ving van het slavenschip aan de
Afrikaanse kust snel rond ge-
zongen hebben dat de beman-
ning het schip verlaten had en
dus prijs gegeven had aan de
opstandige gevangenen en

daarmee was het schip een
doelwit of prooi voor bergers en
plunderaars. Ze verschenen bij
het schip met opstandige ge-
vangenen met honderden Afri-
kanen vanaf de kust met Britse
en andere Europese slavensche-
pen om het schip te enteren. De
gevechten waren hevig en duur-
den uren, maar met de entering
die hierop volgde ontstond op-
nieuw een uitzichtloze situatie
voor de gevangenen die zich
hun vrijheid niet opnieuw wilde
laten ontnemen. Al of niet als
groepsbesluit werd het lot in ei-

gen hand genomen door het
schip met hen en de enteraars
op te blazen. Daarbij vielen ze-
ker 400 doden. Waardoor de
opstand behoort tot de grootste
en bloedigste opstanden op een
slavenschip. In dodental is het
zelfs de meest dramatische sla-
venopstand aan boord van een
Europees schipl; hiervoor kan
het bewijs worden gevonden in
de internetsite ‘Shipboard Slave
Revolts’. Voor de reders had de-
ze ‘scheepsramp’ grote financi-
ële gevolgen. Wesselman kwam
in een faillissement te recht.

Slavenopstanden op schepen(2)
Een wanhoopsdaad?
Dit is deel twee van de recensie over het boek van auteur R. Paesie over de slavenopstand op het
Nederlandse schip ‘Neptunus’, uitgegeven door de WalburgPers.
In het eerste deel is al uitvoerig ingegaan op de opstanden die ontstonden op de schepen onder de
slaven. Tussen 1500 en1865 zijn er ongeveer 500 slavenopstanden geregistreerd. In dit deel het
vervolg vanaf eind achttiende eeuw. 

Door Cees Luckhardt

De omslag van het boek.
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