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I
n de Oprechte Haarlemse Cou-
rant staat op 13 mei 1786 een
kort bericht over het sla-
venschip Neptunus. ‘Uit Enge-
land word gemeld, dat op de

Kuft van Africa een groot Hollandfch
Schip met 600 Slaven, door dezelve
afgeloopen was waarna het door de
Negers in brand geftooken en in de
Lucht gefprongen is, waarfchynlyk
met al het Volk.’
Op het moment dat deze woorden
onder ogen van Nederlandse lezers
komen, is het bijna zeven maanden
geleden dat het drama zich voltrok.
Nu, 231 jaar na dato, heeft de Zeeuw-
se maritiem historicus Ruud Paesie
(1956) het complete verhaal van de
rampenreis gereconstrueerd in zijn
boek Slavenopstand op de Neptunus.
De geschiedenis van de meest drama-
tische slavenopstand uit de Europese
vaarhistorie heeft een opvallende
link met Helmond. De reis van de
Neptunus was georganiseerd door
Daniël Cornelis Wesselman. Hij was
schout van Helmond, ofwel plaatse-
lijk politiechef, rechter en ordehand-
haver. Die functie had hij gekregen
van zijn broer Carel Frederik in 1781.
In dat jaar kocht hij het Kasteel van
Helmond en verwierf daarmee de ti-
tel Heer van Helmond. Voordat de
broers neerstreken in Helmond, wa-

ren zij koopmannen in Amsterdam.
Daarnaast verdienden zij hun geld
als essayeur (goudkeurmeester). Ca-
rel Frederik schopte het zelfs tot
muntmeester in Utrecht. Voor zijn
broer regelde Daniël Cornelis tal van
munttransporten. In 1781, het jaar
dat de Wesselmannen in Helmond
kwamen wonen, ging hij zich toeleg-
gen op slavenhandel.
Ruud Paesie beschrijft in zijn boek
hoe rederijen in Zierikzee Wessel-
man in de arm nemen als ‘boekhou-
der’ om tochten naar Afrika te organi-
seren. De handel in Zierikzee zit in
het slop en de plaatselijke onderne-
mers gokken op de ingewikkelde,
maar lucratieve mensenhandel. Wes-
selman is ondernemend, schrikt
voor weinig terug en heeft goede
handelscontacten in Afrika.
Toch verlopen de slavenreizen die
hij organiseert aanvankelijk niet
voorspoedig. De eerste wordt ge-
kaapt door Engelsen, de tweede gean-
nuleerd. De derde en vierde keren
via Suriname en Guyana succesvol te-
rug. Bij de vijfde gaat het gruwelijk
mis. Als de Neptunus, een zeilschip
van het type snauw, op 7 april 1784
vertrekt vanaf Texel, heeft de reis al
drie maanden vertraging opgelopen.
De lading – katoen, jenever, wapens
en 40.000 ton buskruit – werd later
geleverd dan Wesselman hoopte. De
bemanning is ontevreden: de matro-
zen uit Nederland, Duitsland en
Scandinavië zitten al drie maanden

zonder inkomen. Voor de kust van
Engeland komen zij in opstand te-
gen de autoritaire kapitein Cornelis
Vervenne, waarna het schip aan land
moet in Vlissingen om nieuw perso-
neel te werven. Op 11 mei vertrekt de
Neptunus met 29 bemanningsleden
dan echt naar Afrika, om op 4 juli
aan te komen in Sierra Leone.
Maandenlang doet het schip tal van
kuststeden aan om de lading te ver-
kopen en goud, ivoor en slaven aan
te kopen. Dat gaat moeizaam. Er is
minder belangstelling voor de koop-
waar aan boord dan gedacht, het
schip krijgt onderweg pech, een aan-
tal bemanningsleden komt om en in
december strandt de boot in zwaar
onweer voor de kust van Kaap La-
hoe. Daar ligt het eind januari – in-
middels is het 1785 – nog steeds,

wachtend op reparaties. Als het drie
maanden later aankomt in Elmina,
zijn 85 slaven aangekocht. Door bar-
re omstandigheden laten dertig van
hen het leven. Het duurt nog tot ok-
tober 1785 voordat het schip klaar is
voor de oversteek naar Midden-Ame-
rika.

Ziek
Op dat moment zijn achttien maan-
den verstreken sinds het vertrek van-
af Texel. De meeste schepen in die
tijd doen anderhalf jaar over de drie-
hoeksreis Europa-Afrika-Amerika en
terug. In het scheepsruim zitten in-
middels zo’n 200 gekochte slaven. Ve-
len zijn ziek, leven al maanden in ge-
vangenschap en worden wanhopiger
met de dag. Een aantal weet zich uit
de boeien te werken en op 17 okto-
ber komt de groep slaven in opstand.
Ze verjagen de bemanning, lichten
het anker en dobberen zeewaarts.
Dat nieuws gaat als een lopend vuur-
tje rond en binnen een mum van
tijd wordt het schip belaagd door
plunderaars die in kano’s komen aan-
varen. De bemanning heeft in allerijl
de kapitein – die aan land was – ge-
alarmeerd en samen proberen zij de
macht over het schip terug te krij-
gen. Daarbij krijgen ze hulp van een
Engels slavenschip. Na urenlange
vuurgevechten zijn de slaven terug-
gedreven in het ruim. Daar hebben
zij toegang weten te krijgen tot de
kruitkamer. De slaven beseffen dat
zij hun vrijheid nooit meer terugkrij-
gen en steken de explosieven in
brand. Het schip ontploft op 18 okto-
ber om half twaalf in de ochtend. Ze-
ven Nederlandse bemanningsleden,
tien Engelsen, bijna 200 slaven en
nog eens 200 Afrikaanse kustbewo-

Rampenreis op drijvende
bom eindigde in explosie

Helmondse notabele regelde tocht achttiende-eeuws slavenschip

In 1785 ontplofte De Neptunus na een

opstand van slaven aan boord. Er vielen

400 doden. De reis was georganiseerd

door Daniël Cornelis Wesselman, schout

van Helmond. Historicus Ruud Paesie

schreef er een boek over.

� Kaart van de kust van Guinea, uit 1735 gemaakt door Homann.

� Carel Frederik Wesselman in
1780, als muntmeester in Utrecht.
Van Daniël Cornelis is geen afbeel-
ding bekend.
TEKENING RIENK JELGERHUIS

Verdient de familie
Wesselman, voor-
naam geslacht in de
historie van Hel-
mond, het stempel
‘fout’ omdat zij rond
1785 in de slavenhan-
del zat?
„Nee”, zegt maritiem
geschiedkundige
Ruud Paesie. „Nu be-
schouwen we slaven-
handel als moreel ver-
werpelijk. In de zeven-
tiende en achttiende
eeuw was het alge-

meen gebruik. Pas
aan het einde van de
achttiende eeuw
kwam er weerstand
tegen. De Wesselman-
nen waren net als alle
andere ondernemers
destijds: die investeer-
den in allerlei zaken.”
Stadshistoricus van
Helmond Giel van
Hooff kijkt er ook
niet van op. „Er wa-
ren in die tijd weinig
notabelen die slaaf-
vrij waren.”

Toch was het handels-
verleden van de Wes-
selmannen Van Hooff
niet bekend. „Van an-
dere Helmondse be-
trokkenheid bij de sla-
venhandel wist ik
wel. Zo zijn leden van
de familie Bots naar
Suriname getrokken
om de plantage Es-
thersreest op te zet-
ten. Dat speelde rond
1860, kort voor de af-
schaffing van de sla-
vernij.”

Er was
weinig
bemanning
en volop
pech
--- Ruud Paesie

Waren de Wesselmannen fout?
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ners komen om. Ook gaat vijfdui-
zend pond ivoor en 150 ounce goud
verloren.
Voor Paesie is de belangrijkste con-
clusie dat de slaven bewust uit wan-
hoop het schip opbliezen. „Daar wa-
ren eerder aanwijzingen voor, maar
ik heb na uitgebreid archiefonder-
zoek dit met zekerheid vast kunnen
stellen. Dat is heel uitzonderlijk.
Doorgaans verliepen slavenreizen
zonder problemen. Op 36.000 toch-
ten, bekend, over de Atlantische
Oceaan is maar vijfhonderd keer een
opstand geweest. Slechts twee keer
namen slaven het roer over.”
Dat de tocht van de Neptunus uit-
mondde in een ramp heeft verschil-
lende oorzaken, aldus Paesie. „Het
was slecht ondernemerschap. Wes-
selman werkte gehaast, waarschijn-
lijk om de verzekeringspremies laag
te houden. Door de tijdsdruk ont-
stonden personele problemen. De
aangeboden koopwaar was niet afge-
stemd op de Afrikaanse markt, een
belangrijk contact in Afrika overleed,
de communicatie aan boord verliep
moeizaam, er was weinig beman-
ning en volop pech. Het was een ram-
penreis, met een stapeling van tegen-
slag aan boord van een drijvende
bom. De reis kende alleen maar ver-
liezers. Het heeft uiteindelijk ook ge-
leid tot het faillissement van Daniël
Cornelis Wesselman in 1791.”

■ Slavenopstand op de Neptunus
verscheen gisteren bij WalburgPers.� West-Indiëvaarder, omstreeks 1780. TEKENING JAN BRANDES

Als schout van Helmond was
Daniël Cornelis Wesselman
(1752 - 1804) weinig te vinden
in de stad. Zijn werk als hande-
laar in Amsterdam slokt veel
tijd op. Voor zijn bestuurlijke
werk wijst hij plaatsvervangers
in Helmond aan. Wesselman
stopt rond 1791 als schout,
treedt terug uit de koopvaardij
en zet zijn carrière voort als poli-
tiek lobbyist voor de Nederland-
se handel. Hij stierf ongehuwd
en kinderloos.
Broer Carel Frederik (1746 -
1825) ontpopt zich in Helmond
als investeerder in tal van indus-
trieën. Zijn bestuurlijke rechten
als Heer van Helmond raakt hij
begin negentiende eeuw kwijt
door de invoering van het ge-
meentelijk bestuur. Wel be-
moeit hij zich met de aanleg
van de Zuid-Willemsvaart en
ijvert voor een weg naar Lierop.
Zijn nazaten blijven tot 1921 op
het kasteel wonen.

Schout en Heer
van Helmond
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