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Het	slavenschip

2.1	 Inleiding

Grote	zeewaardige	zeilschepen	waren	de	conditio	sine	qua	non	voor	de	trans-Atlan-
tische	 slavenhandel.	 Zonder	 deze	 schepen	 zou	 het	 onmogelijk	 zijn	 geweest	 grote	
aantallen	gevangenen	van	Afrika	naar	Amerika	te	vervoeren.	Over	het	slavenschip	als	
organisatorische	eenheid	en	over	het	functioneren	van	de	bemanning	op	deze	sche-
pen	is	weinig	informatie	voorhanden.	Hetzelfde	geldt	in	nog	sterkere	mate	voor	de	
behandeling	die	de	gevangenen	op	deze	schepen	moesten	ondergaan	voordat	zij	als	
slaven	werden	verkocht.160	Een	slavenschip	had	verschillende	functies.	Het	was	een	
varende	 handelsonderneming.	 Er	 werden	 goederen	 mee	 naar	 Afrika	 vervoerd	 om	
daar	verhandeld	te	worden.	Daarbij	ging	het	om	een	zeer	uitgebreid	assortiment.161	
Deze	schepen	zijn	weleens	aangeduid	als	‘floating	supermarkets’.162	Daarnaast	moest	
het	in	staat	zijn	vijandige	aanvallen	te	weerstaan,	en	werd	het	daarom	met	kanonnen	
uitgerust.	Het	waren	dus,	als	dat	nodig	mocht	zijn,	ook	oorlogsschepen.	Deze	twee	
kenmerken,	 handelsonderneming	 en	 gevechtseenheid,	 golden	 ook	 voor	 normale	
koopvaardijschepen.	 Het	 onderscheidende	 kenmerk	 was	 echter	 dat	 slavenschepen,	
eenmaal	in	Afrika,	geen	gewone	handelsschepen	meer	waren	voor	goederenvervoer.	
Deze	schepen	werden	omgebouwd	voor	vervoer	van	levende	lading:	gevangen	geno-
men	Afrikanen.	

‘On	the	rolling	decks	of	the	slave	ship,	four	distinct	but	related	human	dramas	were	
staged,	again	and	again,	over	the	course	of	the	long	eighteenth	century,’	aldus	Rediker	
in	zijn	beschrijving	van	de	omstandigheden	op	slavenschepen.	Daarbij	konden	ver-
schillende	spelers	worden	onderscheiden,	die	allemaal	een	eigen	rol	vervulden	in	de	
gebeurtenissen.	De	deelnemers	aan	deze	drama’s	waren	de	kapitein,	de	bemanning,	
de	gevangenen	en,	aan	het	eind	van	het	tijdperk	van	de	trans-Atlantische	slavenhan-
del,	 bovendien	 de	 abolitionisten.	 Het	 eerste	 bedrijf	 in	 dit	 menselijk	 drama	 was	 de	
verhouding	tussen	de	kapitein	en	zijn	bemanning.	De	behandeling	van	de	gevange-
nen	door	de	matrozen	vormde	het	tweede	bedrijf.	De	conflicten	en	de	samenwerking	
tussen	de	gevangenen	die	van	verschillende	herkomst	en	geslacht	waren,	vormden	
de	inhoud	van	het	derde	bedrijf.	Het	vierde	en	laatste	bedrijf	vond	buiten	het	schip	
plaats.	Het	ging	daarbij	om	de	strijd	van	de	(Engelse)	abolitionisten	en	hun	sympa-
thisanten	tegen	de	slavenhandel	en	slavernij.163	

Op	 slavenschepen	 waren	 er	 twee	 groepen	 mensen	 te	 onderscheiden	 met	 specifieke	
kenmerken.	De	bemanning	van	de	slavenschepen	droeg	zorg	voor	een	goed	verloop	
van	 de	 tocht	 van	 Afrika	 naar	 Amerika.	 Hoewel	 er	 grote	 hiërarchische	 verschillen	
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tussen	 de	 bemanningsleden	 waren,	 hadden	 zij	 één	 gemeenschappelijk	 kenmerk:	
het	ging	om	 vrije	 mensen	 (voor	het	overgrote	 deel	Europeanen)	die	tegen	betaling	
bepaalde	 werkzaamheden	 aan	 boord	 van	 deze	 schepen	 verrichtten.	 Op	 de	 andere	
groep	 waren	 in	 elk	 geval	 twee	 feiten	 van	 toepassing:	 het	 ging	 om	 onvrije	 mensen	
en	 het	 waren	 altijd	Afrikanen.	 Het	 vervoer	 van	 de	 gevangenen	 was	 een	 bijzondere	
onderneming:	het	 ging	 immers	 niet	 om	 een	 normale	 lading,	 maar	 om	 mensen	 die	
onder	dwang,	uitermate	vernederend	en	inhumaan	werden	verscheept.	

Bij	onderzoek	naar	historische	gebeurtenissen	gaat	het	zowel	om	de	feiten	als	om	een	
beschrijving	van	die	feiten.	Met	andere	woorden:	wat	is	er	echt	gebeurd	en	op	welke	
manier	wordt	verteld	wat	er	gebeurd	is?	De	kwestie	is	ook	welke	feiten	als	zodanig	
worden	 geaccepteerd	 en	 hoe	 deze	 vervolgens	 worden	 beschreven.164	 Welke	 uitleg	
van	de	feiten	is	correct?	Ook	bij	onderzoek	naar	de	gebeurtenissen	op	slavenschepen	
tijdens	de	overtocht	gaat	het	er	in	elk	geval	om	de	feiten	zo	goed	mogelijk	weer	te	
geven.	In	dit	deel	wordt	eerst	aandacht	besteed	aan	het	slavenschip	als	transportmid-
del.	Belangrijk	daarbij	is	de	vraag	aan	welke	kwalificaties	een	dergelijk	schip	moest	
voldoen.	Niet	elk	schip	was	geschikt	voor	het	vervoer	van	grote	aantallen	gevange-
nen.	Belangrijker	nog	dan	de	beschrijving	van	het	transportmiddel,	is	de	vraag	naar	
de	processen	en	interacties	tussen	mensen	aan	boord	van	deze	schepen.	

Aan	de	hand	van	getuigenissen	en	andere	bronnen	kan	een	beeld	worden	geschetst	
van	het	leven	aan	boord	van	slavenschepen	tijdens	de	overtocht	naar	Amerika.	In	hoe-
verre	dit	beeld	correct	is,	is	moeilijk	vast	te	stellen.	De	grote	waarde	van	de	getuige-
nissen	is	in	elk	geval	dat	ze,	met	alle	beperkingen	en	subjectiviteit,	een	beeld	schetsen	
van	 de	 omstandigheden	 waaronder	 de	 gevangengenomen	 Afrikanen	 werden	 ver-
voerd.	Ook	in	de	positie	van	de	matrozen	op	dergelijke	schepen	geven	deze	verkla-
ringen	enig	inzicht.	

Voor	de	Nederlandse	slavenschepen	die	in	dienst	van	de	WIC	hebben	gevaren	is	het	
extra	 moeilijk	 de	 feiten	 te	 achterhalen.	 Er	 zijn	 namelijk	 geen	 logboeken	 of	 andere	
verslagen	beschikbaar	over	wat	zich	aan	boord	van	deze	schepen	afspeelde.	Wel	is	er	
van	veel	slaventochten	informatie	over	reistijden,	namen	van	kapiteins	en	sommige	
bemanningsleden,	 aantallen	 ingescheepte	 gevangenen	 in	 Afrika,	 overledenen	 tij-
dens	de	overtocht	en	aantallen	gevangenen	in	Amerika.	Dit	zijn	verifieerbare	feiten.	
Er	waren	Instructies165	waarin	werd	bepaald	hoe	de	gezagsverhoudingen	aan	boord	
waren,	 over	 de	 behandeling	 en	 het	 vervoer	 van	 de	 gevangengenomen	 Afrikanen,	
langs	welke	route	de	schepen	moesten	varen	om	de	gevangenen	in	Afrika	op	te	halen	
en	 hoe	 vervolgens	 de	 reis	 naar	 Amerika	 moest	 worden	 geregeld.	 Over	 de	 manier	
waarop	deze	instructies	in	praktijk	werden	toegepast	is	echter	weinig	bekend.	

Wat	met	zekerheid	gesteld	kan	worden,	is	dat	het	niet	de	bedoeling	was	dat	de	gevan-
gengenomen	Afrikanen	op	slavenschepen	tijdens	het	vervoer	naar	Amerika	zouden	
overlijden.	 Dat	 zou	 natuurlijk	 niet	 in	 het	 belang	 van	 de	 opdrachtgever	 de	 WIC	
zijn,	noch	in	dat	van	de	kapitein	van	het	schip.	Het	doel	van	een	slaventocht	was	de	
mensen	levend	 af	te	 leveren	 opdat	 zij	als	slaven	verkocht	konden	worden.	Over	de	
feitelijke	behandeling	van	de	gevangenen	tijdens	de	overtocht	kunnen	geen	stellige	
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Het	slavenschip	Brooks.	Figuur	1	toont	een	dwarsdoorsnede	van	het	schip	waarin	te	zien	is	hoe	en	
waar	de	verblijfsruimten	van	de	gevangenen	waren.	Uit	de	figuren	2	en	3	blijkt	duidelijk	hoe	door	het	
gebruik	van	‘platforms’	zoveel	mogelijk	gevangen	in	het	schip	werden	gestapeld.	Figuur	4	laat	het	
tussendek	zien,	volledig	gevuld	met	gevangenen;	er	kan	geen	mens	meer	bij.

DEEL	2 Het	slavenschip



58

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

uitspraken	 worden	 gedaan.	 Kwamen	 zij	 meer	 dood	 dan	 levend	 in	 Amerika	 aan	 of	
zorgden	de	vervoerders	ervoor	dat	zij	goed	verzorgd	en	gevoed	werden	zodat	zij	bij	
verkoop	een	goede	prijs	opbrachten?	Vanuit	het	belang	van	de	verkoper	lijkt	de	laat-
ste	handelwijze	het	meest	waarschijnlijk.	

Het	staat	vast	dat	er	‘instrumenten’	aan	boord	van	slavenschepen	waren	waarmee	de	
gevangenen	 soms	 gedwongen	 werden	 om	 te	 eten.	Wat	 niet	 vastgesteld	 kan	 worden,	
is	hoe	vaak	dat	gebeurde.	Er	werden	boeien,	zowel	hand-	als	voetboeien,	gebruikt	om	
de	gevangenen	mee	vast	te	ketenen.	Waar	geen	zekerheid	over	bestaat,	is	of	de	meeste	
mannelijke	gevangenen	gedurende	de	gehele	reis	naar	Amerika	geboeid	in	het	ruim	
van	het	schip	verbleven	of	dat	zij	de	meeste	tijd	ongeboeid	aan	dek	waren.	Een	deel	
van	de	gevangenen	moest	waarschijnlijk,	samen	met	of	onder	toezicht	van	de	beman-
ning,	werkzaamheden	verrichten.	Zij	waren	dan	niet	geboeid.	Algemeen	wordt	aange-
nomen	dat	vrouwen	en	kinderen	niet	geboeid	werden	en	dat	zij	zich	meestal	vrij	over	
het	schip	konden	bewegen.	De	kans	op	opstanden	en	pogingen	om	te	ontsnappen	was	
het	grootste	als	de	schepen	nog	aan	de	Afrikaanse	kust	lagen	of	als	deze	nog	zichtbaar	
was.	Waarschijnlijk	waren	alle	gevangenen	tijdens	deze	fase	van	de	reis	wel	geboeid.	

Of	er	sprake	was	van	verkrachting	van	vrouwen	en	meisjes	aan	boord	van	Nederlandse	
slavenschepen	is	niet	met	zekerheid	vast	te	stellen,	maar	uit	verslagen	van	Engelse	
kapiteins	van	slavenschepen	valt	op	te	maken	dat	het	op	die	schepen	wel	plaatsvond.	
In	de	instructies	voor	de	kapiteins	op	Nederlandse	slavenschepen	was	het	wel	verbo-
den	seksuele	contacten	met	de	vrouwelijke	gevangenen	te	hebben.	In	paragraaf	2.3.2	
wordt	hier	verder	op	ingegaan.	

In	dit	deel	wordt,	ondanks	alle	beperkingen	die	hierboven	aangestipt	zijn,	getracht	
de	 omstandigheden	 aan	 boord	 van	 slavenschepen	 te	 beschrijven.	 Eerst	 wordt	 een	
beschrijving	gegeven	van	de	technische	voorwaarden	waaraan	een	schip	moest	vol-
doen	om	als	slavenschip	te	kunnen	functioneren.	Daarna	worden	de	posities	van	de	
bemanning	 en	 van	 de	 gevangenen	 beschouwd.	 De	 manier	 waarop	 de	 gevangenen	
bewaakt,	gevoed,	bestraft	en	misbruikt	werden	wordt	besproken.	Ook	wordt	inge-
gaan	op	twee	situaties	die	voor	de	opvarenden	tot	grote	problemen	konden	leiden,	
namelijk:	opstanden	onder	de	gevangenen	en	de	uitbraak	van	ziekten.	

2.2	 Het	slavenschip:	technische	vereisten

Algemeen	 wordt	 aangenomen	 dat	 er	 in	 Nederland	 geen	 schepen	 werden	 gebouwd	
die	uitsluitend	bestemd	waren	voor	het	vervoer	van	gevangenen.	De	argumentatie	
daarbij	 is,	 dat	 gewone	 koopvaardijschepen	 met	 geringe	 ingrepen	 geschikt	 konden	
worden	 gemaakt	 voor	 het	 vervoer	 van	 de	 gevangenen	 uit	 Afrika.	 Dat	 vervoer	 was	
slechts	 één	 onderdeel	 van	 de	 driehoeksreis.	 Een	 schip	 dat	 alleen	 geschikt	 was	 voor	
transport	van	Afrikaanse	gevangenen	zou	dan	niet	rendabel	zijn	geweest.	In	Deel	3	
wordt	 hier	 verder	 op	 ingegaan.	 Postma	 merkt	 op	 dat	 ‘there	 is	 no	 evidence	 that	
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the	 Dutch	 ever	 designed	 ships	 for	 the	 slave	 trade,	 as	 did	 their	 competitors	 from	
Liverpool’.166	Hij	suggereert	hiermee	dat	de	Engelsen,	anders	dan	de	Nederlanders,	
wel	 speciale	 slavenschepen	 bouwden.	 Verschillende	 onderzoekers	 zijn	 van	 mening	
dat	 de	 Engelsen	 geen	 speciale	 slavenschepen	 hebben	 gebouwd.167	 Het	 hierna	 te	
bespreken	slavenschip	Brooks	werd	echter	wel	als	slavenschip	gebouwd	en	was	geen	
omgebouwd	gewoon	koopvaardijschip.	Het	is	goed	mogelijk	dat	er,	net	als	de	Brooks,	
ook	andere	slavenschepen	in	Engeland	zijn	gebouwd.	

De	Brooks	en	de	Fredensborg

Van	 Nederlandse	 slavenschepen	 bestaan	 geen	 tekeningen.	 De	 precieze	 inrichting	
van	dergelijke	schepen	na	hun	verbouwing	tot	slavenschip	is	niet	bekend.	Om	een	
indruk	te	geven	van	de	vereisten	waaraan	het	moest	voldoen	en	de	aanpassingen	die	
werden	aangebracht	om	zo	veel	mogelijk	gevangenen	te	kunnen	vervoeren	worden	
hieronder	twee	buitenlandse	schepen	beschreven:	het	Engelse	slavenschip	Brooks	en	
het	Deense	slavenschip	Fredensborg.	Aan	de	orde	komen:	de	gescheiden	gedeelten	in	
het	schip	voor	vervoer	van	mannelijke	en	vrouwelijke	gevangen,	de	ruimte	die	per	
gevangene	beschikbaar	was,	de	manier	waarop	de	gevangenen	in	bedwang	werden	
gehouden,	sanitaire	voorzieningen	en	de	verblijfsruimten	van	de	gevangenen	tijdens	
de	overtocht.	

De	Brooks

Het	 slavenschip	 Brooks	 is	 erg	 belangrijk	 geweest	 in	 de	 strijd	 en	 de	 propaganda	 van	
Engelse	 bestrijders	 van	 de	 slavenhandel:	 de	 abolitionisten.	 Het	 schip	 was	 eigen-
dom	 van	 Joseph	 Brooks	 Jr.	 en	 was	 in	 1781	 gebouwd	 voor	 de	 slavenhandel.	 Of	 er	 in	
die	 periode	 in	 Engeland	 nog	 meer	 schepen	 speciaal	 voor	 de	 slavenhandel	 werden	
gebouwd,	is	niet	bekend.	In	opdracht	van	de	Engelse	overheid	werd	het	schip	opge-
meten,	om	vast	te	stellen	of	het	aan	de	bepalingen	voor	het	vervoer	van	Afrikaanse	
gevangenen	voldeed.	Uit	de	berekeningen	bleek,	dat	er	zeer	weinig	ruimte	voor	de	
gevangenen	aan	boord	van	dit	slavenschip	was.	Voor	mannelijke	gevangenen	was	er	
een	ruimte	van	182	x	41	centimeter	beschikbaar,	voor	vrouwen	178	x	41	centimeter.	
Jongens	hadden	een	ruimte	van	152	x	36	centimeter	ter	beschikking,	en	meisjes	122	
x	36	centimeter.	De	hoogte	tussendeks	bedroeg	173	centimeter.	Na	een	latere	verbou-
wing	van	het	slavenruim	om	nog	meer	gevangenen	te	kunnen	vervoeren,	resteerde	
per	 gevangene	 tussendeks	 een	 hoogte	 van	 slechts	 76	 centimeter.168	 Wat	 de	 Brooks	
beroemd	maakte	was	het	gebruik	door	de	abolitionisten	van	een	afbeelding	van	dit	
schip.	In	1788	werden	meer	dan	10.000	exemplaren	van	deze	afbeelding	in	Engeland	
en	de	Verenigde	Staten	verspreid.	Het	bleek	een	zeer	effectief	middel	te	zijn	om	de	
aandacht	van	het	grote	publiek	op	het	verschijnsel	slavernij	te	vestigen.	Door	voor	
het	publiek	zichtbaar	te	maken	onder	welke	erbarmelijke	omstandigheden	de	gevan-
genen	werden	vervoerd,	kreeg	de	strijd	van	de	abolitionisten	een	enorme	impuls	en	
konden	zij	mensen	overtuigen	van	deze	misdaad.	Met	deze	afbeelding	werd	ook	de	
opvatting	van	de	voorstanders	van	de	slavernij	weerlegd,	dat	de	overtocht	met	een	
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slavenschip	voor	de	gevangenen	onder	acceptabele	omstandigheden	plaatsvond.	De	
Brooks	 maakte	 in	 totaal	 tien	 slaventochten.	 Er	 werden	 tijdens	 die	 tien	 reizen	 5.163	
gevangenen	ingescheept,	van	wie	er	4.559	levend	in	Amerika	aankwamen.169	Thomas	
Trotter,	 scheepsarts	 op	 dit	 schip,	 heeft	 een	 verslag	 geschreven	 over	 de	 slaventocht	
van	 1783-1784.	 Van	 de	 638	 mensen	 die	 hiervoor	 werden	 ingescheept,	 stierven	 er	 58	
tijdens	de	overtocht.	Trotter	typeerde	de	slavenhandel	voor	een	commissie	van	het	
Engelse	 House	 of	 Commons,	 die	 onderzoek	 deed	 naar	 de	 slavenhandel,als	 ’brutal	
and	beyond	comprehension’.	De	638	gevangenen,	van	wie	de	meesten	geboeid	waren,	
waren	benedendeks	‘lepelsgewijs’	gepropt.	In	deze	ruimte	bedroeg	de	temperatuur	
bijna	 38	 graden.170	 De	 afbeelding	 van	 de	 Brooks	 had	 een	 geweldige	 zeggingskracht,	
omdat	 hiermee	 op	 indringende	 wijze	 de	 ellendige	 situatie	 van	 de	 gevangenen	 aan	
boord	 van	 slavenschepen	 werd	 weergegeven.	Volgens	 Rediker	 verbeeldden	 de	 abo-
litionisten	 het	 slavenschip	 terecht	 als	 ‘a	 place	 of	 violence,	 cruelty,	 inhuman	 condi-
tions,	and	horrific	death.	They	showed	in	gruesome,	concrete	detail	that	the	slaver	
was	itself	a	place	of	barbarity,	indeed	a	huge,	complex,	technologically	sophisticated	
instrument	of	torture’.171	Het	doel	van	de	abolitionisten,	om	door	middel	van	deze	
tekening	de	gruwelen	van	de	slavernij	en	slavenhandel	tot	uitdrukking	te	brengen	en	
aandacht	voor	hun	zaak	te	krijgen	is	ongetwijfeld	gerealiseerd.172	Of	de	gevangenen	
op	de	Brooks	inderdaad	precies	zo	werden	vervoerd	als	op	de	tekening	is	weergegeven,	
is	 niet	 met	 zekerheid	 vast	 te	 stellen.	Wel	 is	 duidelijk	 dat	 het	 aantal	 gevangenen	 in	
combinatie	met	de	afmetingen	van	het	schip	humaan	vervoer	volkomen	onmogelijk	
maakte.

De	Fredensborg	

Het	 Deense	 schip	 Fredensborg	 werd	 in	 1767	 uitgereed	 voor	 een	 slaventocht	 naar	
Afrika	 en	 St.	 Croix.173	 De	 Fredensborg	 had	 een	 lengte	 van	 31,4	 meter.	 Op	 het	 boven-
dek	 waren	 aan	 weerszijden	 vijf	 kanonnen	 geplaatst.	 In	 het	 dek	 waren	 drie	 luiken	
waardoor	 men	 naar	 het	 tussendek	 (het	 slavenverblijf	 of	 slavenruim)	 kon	 afdalen.	
Het	tussendek	had	een	hoogte	van	1.88	meter.	 In	dit	dek	werd	een	tussenlaag	aan-
gebracht	 om	 zo	 veel	 mogelijk	 mensen	 te	 kunnen	 vervoeren.	 In	 het	 midden	 van	 de	
ruimte	waren	tonnen	geplaatst	die	als	wc-pot	fungeerden.	Het	schip	had	300	voet-
boeien	aan	boord.	De	mensen	hadden	naar	schatting	een	ruimte	van	180	x	40	x	70	
centimeter	per	persoon	ter	beschikking.	Nadat	het	slavenruim	gereed	was,	werden	
verschansingen	(‘slave	or	storm	bulwarks’)	gemaakt.	Er	werd	een	grote	verschansing	
vlak	vóór	de	grote	mast	gebouwd.	Een	veel	kleinere	verschansing	werd	vlak	achter	
de	 fokkenmast	 gebouwd.	 De	 grote	 verschansing	 stak	 een	 beetje	 uit	 aan	 de	 zijkan-
ten	 van	 het	 schip.	 Boven	 op	 de	 verschansingen	 waren	 vier	 kleine	 draaibare	 kanon-
nen	(swivel	guns)	geplaatst,	die	gericht	waren	op	de	luchtplaats	van	de	gevangenen.	
Aan	de	zijkanten	van	het	schip	werden	netten	gespannen,	om	te	voorkomen	dat	de	
gevangenen	 overboord	 sprongen.	 Aan	 de	 buitenkant,	 aan	 bakboordzijde	 van	 het	
halfdek,	was	een	toilet	voor	de	vrouwen	gebouwd.	Voor	de	mannelijke	gevangenen	
was	deze	voorziening	onder	het	gangpad	aan	stuurboord.	Deze	voorzieningen	waren	
waarschijnlijk	 bedoeld	 voor	 gebruik	 als	 de	 gevangenen	 zich	 op	 het	 dek	 bevonden.	
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In	het	gangpad	aan	bakboordzijde	werd	een	fornuis	geplaatst,	op	stenen	vastgemet-
seld,	 om	 het	 voedsel	 voor	 de	 gevangenen	 te	 bereiden.	 Een	 bijzondere	 voorziening	
op	de	Fredensborg	was	de	toepassing	van	een	soort	kokers,	met	een	opening	naar	de	
wind	toe,	waardoor	er	via	de	luiken	frisse	lucht	in	het	slavenruim	werd	geblazen.	De	
kokers	waren	van	canvas	gemaakt.	Aan	het	eind	van	de	dag	werden	de	kokers	opge-
hesen	en	werden	de	luiken	naar	de	slavenverblijven	afgesloten.	Volgens	Svalesen	was	
deze	 voorziening	 waarschijnlijk	 typisch	 Deens.	 Of	 een	 dergelijke	 voorziening	 ook	
op	 Nederlandse	 slavenschepen	 aanwezig	 was	 is	 niet	 bekend.	 In	 de	 instructies	 voor	
de	kapitein	van	de	Fredensborg	waren	regels	opgenomen	over	het	onderhoud	van	het	
schip.	Opeenhopingen	van	uitwerpselen	moesten	worden	voorkomen,	en	het	schip	
moest	daarom	drie	keer	per	dag	helemaal	schoongemaakt	worden.	Elke	ochtend,	als	
de	gevangenen	ontbeten	op	het	dek,	moest	het	slavenruim	schoongemaakt	worden.	
Driemaal	 per	 week	 werd	 deze	 ruimte	 met	 jeneverbessenrook	 gezuiverd,	 af	 en	 toe	
werd	hiervoor	buskruit	gebruikt	en	soms	werd	de	ruimte	met	azijn	besprenkeld.	Aan	
de	Goudkust	werden	265	gevangenen	ingescheept.	Tijdens	de	overtocht	stierven	24	
gevangenen	en	nog	eens	vijf	vóór	verkoop	op	St.	Croix.	Het	schip	verging	in	1768	op	
de	terugreis	voor	de	kust	van	Noorwegen.174	

Uit	 deze	 beschrijvingen	 ontstaat	 een	 beeld	 van	 de	 inrichting	 van	 slavenschepen.	
De	 verblijven	 van	 mannen	 werden	 gescheiden	 van	 die	 van	 vrouwen	 en	 kinderen.	
Er	werden	verschansingen	op	de	schepen	aangebracht,	waarop	kannonen	of	andere	
vuurwapens	werden	geplaatst.	Het	doel	hiervan	was	de	gevangenen	altijd	onder	schot	
te	kunnen	houden.	Daarnaast	was	de	verschansing	bedoeld	als	een	plaats	waarachter	

Een	schilderij	uit	1785	van	de	opvolger	van	de	Fredensborg;	een	schip	met	dezelfde	naam	en	afmetingen.	(Svalesen,	
Fredensborg,	40-41)

DEEL	2 Het	slavenschip
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de	bemanning	zich	kon	terugtrekken	ingeval	van	een	opstand.	Er	werden	toiletten	
aangebracht	 aan	 de	 zijkanten	 van	 de	 schepen,	 waar	 de	 gevangenen	 hun	 behoeften	
konden	doen.	Voor	mannen	en	vrouwen	waren	er	gescheiden	toiletten.	Deze	toilet-
ten	werden	gebruikt	als	de	gevangenen	zich	op	het	dek	bevonden.	Het	voedsel	voor	
de	gevangenen	werd	op	speciale	fornuizen	bereid.	Om	zo	veel	mogelijk	mensen	te	
kunnen	vervoeren,	werd	de	hoogte	van	de	slavenruimen	gehalveerd.	Hierdoor	kon	
de	vervoerscapaciteit	van	het	schip	bijna	verdubbeld	worden.	De	ruimte	per	persoon	
werd	daardoor	natuurlijk	minimaal.	Er	werden	altijd	voet-	en	handboeien	meegeno-
men	om	de	gevangenen	vast	te	ketenen.	

2.3	 De	twee	realiteiten	van	een	slavenschip

Elk	schip	op	zee	is	een	wereld	op	zich,	een	mobiele	gemeenschap,	begrensd	en	om	sloten	
door	 water	 en	 lucht.	 Een	 schip	 was	 niet	 simpelweg	 een	 houten	 constructie	 met	
zeilen,	 maar	 was	 ook	 een	 ‘social	 space’.	 175	 Alleen	 de	 kapitein	 kon	 beschikken	 over	
een	persoonlijke	ruimte	en	iedereen	was	er	onderworpen	aan	strenge	geschreven	en	
ongeschreven	regels	en	gebruiken.	Deze	regels	waren	natuurlijk	verschillend	voor	de	
bemanning	en	de	gevangenen.	De	bemanning	had	doorgaans	vrijwillig	voor	de	reis	
gekozen.	Voor	haar	was	de	overtocht	het	tweede	gedeelte	van	de	driehoeksreis	vanuit	
Europa	via	Afrika	naar	Amerika	weer	terug	naar	Europa.	Voor	de	Afrikanen	ging	het	
om	een	gedwongen	enkele	reis	van	Afrika	naar	Amerika.

Om	de	organisatie	van	een	slavenschip	en	de	positie	van	bemanning	en	gevange-
nen	 te	 begrijpen	 wordt	 hier	 gebruikgemaakt	 van	 het	 begrip	 totale	 institutie	 zoals	
door	 de	 socioloog	 Erving	 Goffman	 is	 ontwikkeld.	 Een	‘total	 institution’	 is	 volgens	
hem	‘a	place	of	residence	and	work	where	a	large	number	of	like-situated	individu-
als,	cut	off	from	the	wider	society	for	an	appropriate	period	of	time,	together	lead	an	
enclosed,	formally	administered	round	of	life’.176	Men	is	volledig	onderworpen	aan	
de	daar	geldende	regels	en	er	wordt	geen	belang	gehecht	aan	de	 individualiteit	en	
persoonlijke	waardigheid.	Bovendien	is	het	onmogelijk	uit	een	dergelijke	omgeving	
te	ontsnappen.	Het	totale	karakter	van	deze	organisatie	wordt	gesymboliseerd	door	
de	barrière	die	contact	met	de	buitenwereld	verhindert.	Deze	barrière	is	vaak	fysiek	
in	 de	 vorm	 van	 gesloten	 deuren,	 hoge	 muren,	 prikkeldraad,	 rotswanden,	 water	 of	
bossen.177

Een	 slavenschip	 was	 een	 totale	 institutie	 bij	 uitstek.	 Voor	 de	 mensen	 die	 onder	
dwang	 werden	 vervoerd	 was	 dit	 een	 varende	 gevangenis,	 waarbij	 hun	 elke	 mense-
lijke	 waardigheid	 was	 ontnomen.	 Hoewel	 de	 bemanning	 uit	 vrije	 mensen	 bestond	
werd,	 door	 sommigen	 die	 zich	 graag	 in	 metaforen	 uitdrukten,het	 slavenschip	 ook	
wel	als	een	gevangenis	voor	de	bemanning	aangeduid.

Het	slavenschip	als	totale	institutie

In	 de	 opvatting	 van	 Goffman	 wordt	 een	 totale	 institutie	 gedefinieerd	 door	 de	 vol-
gende	vier	eigenschappen:	
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Affiche	uit	1773	van	het	Franse	slavenschip	La	Marie-Séraphique,	waarin	zij	hun	slaven	te	koop	
aanbieden.	(Musée	du	Château,	Nantes)

DEEL	2 Het	slavenschip



64

HET SLAVENSCHIP LEUSDEN

1.	 	Alles	gebeurt	op	dezelfde	plaats	en	onder	gezag	van	een	enkele	leidinggevende.
2.	 Alle	 dagelijkse	 activiteiten	 worden	 samen	 met	 een	 groot	 aantal	 anderen	 uitge-

voerd,	die	allen	hetzelfde	worden	behandeld	en	dezelfde	werkzaamheden	samen	
moeten	uitvoeren.

3.	 Er	is	een	strak	schema	voor	het	verrichten	van	de	dagelijkse	werkzaamheden.	De	
ene	 activiteit	 volgt	 volgens	 een	 vooraf	 vastgesteld	 tijdschema	 de	 andere	 op.	 De	
opeenvolgende	 activiteiten	 worden	 van	 bovenaf	 opgelegd	 binnen	 een	 systeem	
van	formele	regels	en	een	groep	leidinggevenden.

4.	 De	verschillende	uitgevoerde	taken	passen	binnen	een	rationeel	plan	dat	ontwor-
pen	is	met	de	bedoeling	de	officiële	doeleinden	van	de	organisatie	te	realiseren.178	

Ook	 slavenschepen	 hadden	 deze	 eigenschappen.	 Een	 slavenschip	 was,	 evenals	 elk	
ander	schip	op	zee,	een	ruimte	waar	men	niet	uit	kon.	De	mensen	aan	boord	van	het	
schip	 waren	 geïsoleerd	 van	 de	 rest	 van	 de	 samenleving.	 Alles	 gebeurde	 aan	 boord	
van	het	schip.	De	plaats	waar	de	activiteiten	werden	verricht	veranderde	nooit,	het	
was	altijd	aan	boord	van	het	schip.	Over	het	leiderschap	op	slavenschepen	bestond	
geen	 onduidelijkheid,	 er	 was	 slechts	 één	 persoon	‘de	 baas’	 en	 dat	 was	 de	 kapitein.	
De	macht	van	deze	man	was,	zoals	verderop	zal	blijken,	vrijwel	onbeperkt.	Met	het	
begrip	macht	wordt	bedoeld	dat	de	kapitein	de	mogelijkheid	had	om	de	mensen	aan	
boord	van	zijn	schip,	zijn	wil	op	te	leggen,	ook	als	die	zich	daartegen	verzetten.	De	
positie	van	de	kapitein	als	degene	die	het	op	het	schip	in	eerste	en	laatste	instantie	
voor	het	zeggen	heeft,	geldt	en	gold	ook	nog	steeds	op	koopvaardij-	en	marinesche-
pen	na	de	periode	van	de	trans-Atlantische	slavenhandel.	Elk	schip,	was	en	is	daar-
mee	een	totale	institutie.179	Christopher	typeert	ook	(slaven)schepen	als	totale	insti-
tuties	en	verklaart	de	dominante	positie	van	de	kapitein	uit	het	specifieke	karakter	
van	de	situatie	op	schepen.	Alle	macht	is	in	handen	van	één	man.180	Volgens	Goffman	
is	er	in	totale	instituties	een	fundamentele	scheiding	tussen	een	grote,	onder	leiding	
staande	 groep,	 en	 een	 kleine	 toezichthoudende	 staf181.	 De	 eerste	 groep	 bestond	 op	
slavenschepen	uit	de	matrozen,	die	volgens	een	vast	schema	hun	taken	uitvoerden.	
Zoals	eerder	opgemerkt	was	het	schip	een	‘social	space’,	waarbij	er	voor	de	matrozen	
geen	persoonlijke	ruimte	was.	Hun	werkzaamheden	werden	altijd	in	gezelschap	van	
anderen	uitgevoerd.	Iedereen	werd	hetzelfde	behandeld.	De	missie	van	een	slaven-
schip	 was	 om	Afrikaanse	 gevangenen	 te	 vervoeren	 naar	 afnemers	 in	Amerika.	Alle	
taken	en	activiteiten	waren	er	dan	ook	op	gericht	deze	opdracht	te	realiseren.	

Het	slavenschip	als	varende	gevangenis	

De	 slavenschepen	 werden	 aangeduid	 met	 termen	 als	 ‘floating	 dungeon’	 (drijvend	
kerker),	 ‘floating	 prison’	 (drijvende	 gevangenis),	 ‘marine	 lazar	 house’	 (zeehospi-
taal)	 en	 ‘floating	 bier’	 (drijvende	 lijkbaar).182	 Termen	 die	 aan	 duidelijkheid	 niet	 te	
wensen	overlieten.	Voor	de	gevangenen	was	de	aanduiding	van	het	slavenschip	als	
een	drijvende	gevangenis	zeker	van	toepassing.	Er	was	immers	sprake	van	vrijheids-
beroving,	het	kenmerk	van	een	gevangenis.	Maar	dan	een	vrijheidsberoving	die	niet	
was	gerelateerd	aan	een	misdrijf	of	overtreding	en	de	daaruit	voortvloeiende	straf.	
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Bovendien	 was	 er	 geen	 enkel	 uitzicht	 op	 vrijheid	 in	 de	 toekomst.	 Na	 aan	komst	 in	
Amerika	volgde	er	immers	een	leven	in	slavernij.	Wat	het	gebruik	van	de	aanduiding	
gevangenis	duidelijk	maakt,	is	dat	het	schip	een	ruimte	was	waar	men	gedwongen	
was	te	verblijven,	onder	toezicht	van	bewakers.	De	positie	van	de	gevangenen	op	een	
slavenschip	was	echter,	zoals	in	§	2.3.2	wordt	aangetoond,	door	de	totale	rechteloos-
heid	en	de	degradatie	van	de	mensen	tot	handelsgoederen	slechts	in	beperkte	mate	te	
vergelijken	met	andere	vormen	van	vrijheidsberoving.	
	

2.3.1			De	bemanning

De	positie	van	de	bemanningsleden	in	de	verschillende	functies	kan	het	beste	beoor-
deeld	worden	op	basis	van	het	uitgangspunt	dat	een	slavenschip	een	totale	institutie	
was.	Op	zo’n	schip,dat	tijdens	de	overtocht	geïsoleerd	van	de	rest	van	de	samenleving	
was,	gold	een	sterke	gezagsstructuur.	Ook	vertoonde	een	slavenschip	de	overige	ken-
merken	van	een	totale	institutie	zoals	die	in	§	2.3	zijn	genoemd.	Een	slaventocht	was	
een	zeer	riskante	onderneming.	Een	opstand	van	de	gevangenen,	maar	ook	muite-
rij	van	de	eigen	bemanning	was	niet	denkbeeldig.	Binnen	de	gesloten	gemeenschap	
van	een	slavenschip	op	zee	was	het	voor	alle	opvarenden	letterlijk	van	levensbelang,	
dat	alles	volgens	strikte	regels	en	strakke	schema’s	werd	uitgevoerd.	Hierbij	was	een	
belangrijk	probleem	dat	de	matrozen	niet	altijd	geschikt	waren	voor	het	werk	op	zee.	
Voor	veel	van	deze	mensen	was	dit	geen	aantrekkelijke	baan,	maar	werden	zij	door	
schuldeisers	 gedwongen	 aan	 te	 monsteren	 op	 een	 slavenschip.	 Alleen	 in	 een	 strak	
georganiseerd	 systeem,	 met	 duidelijke	 gezagsstructuren,	 waren	 zij	 in	 staat	 naar	
behoren	te	functioneren.	

Rediker	 beschrijft	 hoe	 het	 vertrek	 van	 slavenschepen	 uit	 de	 haven	 van	 Liverpool	
gepaard	ging	met	grote	emoties	onder	hen	die	achterbleven.	In	kerken	werden	soms	
gebedsdiensten	gehouden	waarbij	de	namen	werden	genoemd	van	iedereen	die	zou	
vertrekken	en	er	werd	gebeden	voor	een	veilige	terugkeer.	Iedereen	die	bij	het	vertrek	
van	het	schip	aan	de	kade	stond	wist	dat	het	misschien	een	afscheid	voor	altijd	was	
van	 zowel	 de	 kapitein	 als	 de	 bemanning.183	 Hoe	 het	 toeging	 bij	 het	 vertrek	 van	 de	
bemanning	van	VOC-schepen	wordt	door	De	Hullu	beschreven:	‘Als	de	geëngageer-
den	enige	dagen	na	hun	aanneming	op	het	Oost-Indisch	Huis	de	eed	van	trouw	afge-
legd	en	de	artikelbrief	bezworen	hadden,	werd	enkele	dagen	later	alweer	bij	trom-
melslag	uitgeroepen	dat	ieder	zijn	bagage	op	de	gereed	liggende	lichters	zou	laten	
brengen	en	aanstonds	op	het	Oost-Indisch	Huis	verschijnen	moest.	Hier	werden	zij	
opnieuw	gemonsterd,	men	las	hun	nog	eens	de	artikelbrief	voor,	reikte	de	wapens	
uit	en	voerde	hen	vervolgens	onder	toeloop	van	de	samengestroomde	menigte,	die	
hen	beweende	en	beklaagde	als	of	zij	reeds	allen	ten	doode	waren	opgeschreven,	en	
met	het	geklank	van	trommels	en	trompetten	naar	de	lichters,	door	welke	zij	naar	de	
op	de	rede	zeilree	liggende	schepen	zouden	worden	overgebracht’.184	Op	soortgelijke	
wijze	ging	het	waarschijnlijk	ook	toe	bij	vertrek	van	de	schepen	van	de	WIC.	In	de	
‘Instructie	voor	de	Heeren	Commissarisse	tot	het	aennemen	van	’t	volk’185	wordt	op	
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vrijwel	dezelfde	wijze	beschreven	hoe	de	bemanning	zich	voor	vertrek	diende	aan	te	
melden.	 Voor	 opvarenden	 op	 schepen	 van	 de	WIC	 gold	 ook	 een	Artikelbrief.186	 Dit	
was	een	door	de	Staten-Generaal	goedgekeurd	reglement	waar	zowel	officieren	als	
lagere	bemanning	zich	aan	dienden	te	houden.	In	de	Instructie	voor	de	commissaris-
sen	werd	onder	andere	bepaald,	dat	aan	iedereen	die	aanmonsterde	de	Artikelbrief	
werd	 voorgelezen.	 De	 aangemonsterde	 bemanningsleden	 moesten,	 nadat	 bekend	
was	wanneer	het	schip	zou	vertrekken,	zo	spoedig	mogelijk	naar	de	schepen	of	lich-
ters	gaan.	Wie	niet	kwam	opdagen	werd	onder	dwang	opgehaald	en	naar	het	schip	
gebracht.	

De	bemanning	aan	boord	van	een	schip	kon	grofweg	in	twee	groepen	worden	onder-
verdeeld:	 de	 officieren	 en	 onderofficieren	 enerzijds	 en	 het	 scheepsvolk	 (de	 matro-
zen)	 anderzijds.	 Zoals	 eerder	 is	 opgemerkt,	 was	 de	 kapitein	 de	 eerstverantwoorde-
lijke	voor	de	gang	van	zaken	op	‘zijn’	slavenschip.	Zijn	opdrachtgevers	verwachtten	
van	hem	dat	hij	met	een	hoeveelheid	handelsgoederen	naar	West-Afrika	zou	varen	
om	 die	 goederen	 daar	 tegen	 een	 goede	 prijs	 te	 verkopen.	 Met	 de	 opbrengst	 van	 de	
handelsgoederen	diende	hij	een	vooraf	vastgesteld	aantal	Afrikaanse	gevangenen	te	
kopen.	Beide	taken	vergden	van	de	kapitein	een	grote	kennis	van	de	handelsgebrui-
ken	en	-gewoonten	aan	de	West-Afrikaanse	kust.	Hij	moest	met	de	tussenhandelaren	
(de	‘caboceers’),	maar	in	sommige	gevallen	ook	met	koningen	en	andere	machtheb-
bers,	kunnen	onderhandelen	over	de	prijzen	van	de	meegenomen	handelsgoederen	
maar	ook	over	de	prijzen	van	de	aangeboden	gevangenen.	Kennis	van	de	gebruiken	
in	 West-Afrika,	 maar	 ook	 inzicht	 in	 de	 risico’s	 van	 de	 slavenhandel	 moest	 hij	 zich	
door	vaak	jarenlange	ervaring	hebben	eigen	gemaakt.	Die	ervaring	werd	opgedaan	
door	eerst	in	lagere	rangen	op	slavenschepen	te	hebben	gewerkt.187	Een	vereiste	kwa-
liteit	van	de	kapitein	was	ongetwijfeld	ook	dat	hij	goed	moest	kunnen	onderhande-
len	en	samenwerken	met	concurrerende	Europese	(slaven)handelaren.	

De	vraag	waarom	mensen	een	baan	als	kapitein	op	een	slavenschip	aanvaardden	is	
niet	moeilijk	te	beantwoorden:het	ging	hun	om	geld.	Of	zij	daarbij	genoeg	verdien-
den,	om	na	een	paar	slaventochten	verder	in	voorspoed	te	kunnen	leven,	is	niet	vast	
te	stellen	omdat	er	onvoldoende	gegevens	beschikbaar	zijn	over	de	inkomsten	van	
kapiteins	 van	 slavenschepen.	 Volgens	 Rediker	 bestond	 het	 inkomen	 van	 de	 kapi-
teins	 van	 slavenschepen	 niet	 alleen	 uit	 de	 gage	 die	 zij	 ontvingen.	 Zij	 beschikten	
bovendien	over	een	aantal	privileges	waardoor	zij	goed	aan	een	slaventocht	konden	
verdienen.	Zij	mochten	bijvoorbeeld	voor	rekening	van	de	opdrachtgever	een	aantal	
gevangenen	kopen	die	zij	voor	eigen	profijt	mochten	verkopen.	Daarnaast	ontvin-
gen	zij	een	bepaalde	commissie	van	de	opbrengst	van	de	verkochte	gevangenen.	Een	
dergelijk	systeem	werd	ook	gehanteerd	bij	kapiteins	op	Nederlandse	slavenschepen.
(Zie	Deel	3).

Slavenschepen	 waren	 over	 de	 hele	 wereld	 berucht	 om	 de	 onmenselijke	 bejegening	
van	zowel	matrozen	als	gevangenen.	‘The	problem	was	that	violence	was	not	a	by-
product	 of	 the	 trade	 in	 human	 beings,	 but	 rather	 its	 founding	 principle,’	 aldus	
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Christopher.188	 Volgens	 haar	 is	 uit	 onderzoek	 gebleken	 dat	 op	 slavenschepen	 een	
aantal	zeer	sadistische	kapiteins	in	dienst	zijn	geweest.	Er	waren	misschien	wel	een	
paar	humane	kapiteins	in	de	slavenhandel	actief,	maar	over	het	algemeen	bestaat	de	
indruk	dat	dit	een	beroep	was	dat	wrede	mensen	aantrok	en	ook	mensen	tot	wreed-
heid	en	gewelddadigheid	aanzette.189	Afstraffingen	hadden	zowel	voor	matrozen	als	
gevangenen	 soms	 zelfs	 de	 dood	 tot	 gevolg	 (en	 dienden	 als	 afschrikwekkend	 voor-
beeld	voor	de	rest	van	de	bemanning	en	de	gevangenen).	Het	instrument	bij	uitstek	
voor	afstraffing	van	zowel	bemanning	als	de	gevangenen	was	de	zogenoemde	‘cat	of	
nine	tails’.	Alexander	Falconbridge	die	als	scheepsarts	op	verschillende	slavensche-
pen	had	gevaren	en	zich	later	inzette	als	abolitionist	omschreef	de	cat-of-nine-tails	
als	volgt:	‘a	handle	or	stem,	made	of	a	rope	three	inches	and	a	half	in	circumference,	
and	about	eighteen	inches	in	lenght,	at	one	of	which	are	fastened	nine	branches,	or	
tails,	composed	of	log-line,	with	three	or	more	knots	upon	each	branch’.	Deze	zweep	
werd	door	de	Engelse	kapiteins	een	‘instrument	of	correction’	genoemd.190	

Het	 slavenschip,	 door	 Marcus	 Rediker	 omschreven	 als	‘the	 captain’s	 own	 hell’,	 was	
de	plaats	waar	gevangenen	en	matrozen	soms	gedurende	maanden	tot	elkaar	veroor-
deeld	waren.191	De	kapitein	was	als	enige	in	staat	de	matrozen	te	dwingen	de	gevan-
genen	niet	te	mishandelen	of	te	misbruiken.	De	bewaking	en	verzorging	van	600	tot	
700	gevangenen	vereiste	een	grote	discipline	waarbij	orders	strikt	werden	opgevolgd	
en	er	geen	plaats	was	voor	eigen	meningen.	Eventueel	verzet	werd	op	hardhandige	
manier	gebroken	door	de	kapitein.	Lijfstraffen	waren	de	meest	gangbare	manier	om	
de	 matrozen	 in	 het	 gareel	 te	 krijgen.	 Dit	 laatste	 was	 niet	 alleen	 op	 slavenschepen,	
maar	op	vrijwel	alle	schepen	gebruik.	De	vrijheid	van	de	kapitein	om	de	bemanning	
te	straffen	was	echter	niet	onbeperkt.	Zo	was	de	Artikelbrief	van	de	WIC	heel	expli-
ciet	over	toe	te	passen	straffen	bij	overtredingen	en	misdrijven.192

De	reis	van	de	Republiek	naar	West-Afrika	moet	voor	de	bemanning	het	meest	ont-
spannen	deel	van	de	driehoeksreis	zijn	geweest.	De	normale	werkzaamheden	moes-
ten	worden	uitgevoerd:	het	schip	schoonhouden,	reparaties	verrichten,	wachtlopen	
enzovoort.	Het	zware	werk	en	de	echte	ontberingen	begonnen	pas	na	aankomst	in	
West-Afrika.	Dan	werd	het	schip	vertimmerd	tot	een	slavenschip,	geschikt	voor	het	
vervoer	 van	 gevangenen.	 Bovendien	 heersten	 er	 in	 West-Afrika	 levensbedreigende	
ziekten	waaraan	veel	matrozen	stierven	nog	voordat	zij	de	oversteek	naar	Amerika	
konden	 maken.	 Dit	 gebied	 werd	 daarom	 ook	 wel	 aangeduid	 als	 ‘the	 white	 mans	
grave’.	 In	 de	 achttiende	 eeuw	 stierf	 de	 helft	 van	 de	 Europeanen	 die	 hiernaartoe	
gingen	aan	onder	andere	malaria	en	gele	koorts,	dysenterie,	pokken,	ongelukken	en	
moord.193	Uit	onderzoek	van	Klein	e.a.	blijkt	dat	de	sterfte	onder	de	bemanning	op	
Engelse	en	Franse	slavenschepen	hoog	was;	vergelijkbaar	met	de	sterftepercentages	
onder	de	gevangenen.	Dit	had	te	maken	met	het	feit	dat	zij	de	gehele	driehoeksreis	
meemaakten,	en	dus	langer	aan	boord	waren	dan	de	gevangenen.	De	sterfte	onder	de	
scheepsbemanning	was	daardoor	lager	dan	die	onder	de	gevangenen,	maar	in	verge-
lijking	met	schepen	die	niet	in	de	slavenhandel	participeerden	was	de	sterfte	onder	
de	bemanning	van	slavenschepen	relatief	hoog.194	
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De	matrozen	waren	degenen	die	het	meest	met	de	gevangenen	in	contact	stonden.	
In	de	hiërarchie	van	de	bemanning	stonden	zij	helemaal	onderaan.	Zij	waren	dege-
nen	die	belast	waren	met	de	bewaking	van	de	gevangenen,	het	hun	verstrekken	van	
maaltijden,	hun	verzorging	tijdens	ziekte	en	het	voorkomen	en	onderdrukken	van	
opstanden.	Over	de	achtergronden	van	matrozen	op	Engelse	slavenschepen	is	meer	
bekend	dan	over	die	van	matrozen	die	op	Nederlandse	schepen	voeren.	De	positie	en	
behandeling	 van	 matrozen	 op	 Nederlandse	 slavenschepen	 zal	 echter	 niet	 veel	 ver-
schild	hebben	van	die	van	hun	Engelse	collega’s.	John	Newton,	een	van	de	bekendste	
kapiteins	van	een	slavenschip	omschreef	de	matrozen	als	‘het	afval	en	het	uitschot	
van	de	natie‘	en	als	‘vluchtelingen	uit	gevangenissen’.195	Ook	door	anderen	werden	
de	 matrozen	 omschreven	 als	 het	‘uitschot	 van	 de	 gemeenschap’,	‘blanke	 slaven’	 en	
‘bajesklanten’.196	De	mensen	die	geronseld	werden	om	als	matroos	mee	te	varen	op	
schepen	van	de	WIC	hadden	waarschijnlijk	een	niet	veel	betere	sociale	status.

De	positie	van	de	matrozen	op	slavenschepen	was	zeer	merkwaardig.	Enerzijds	waren	
zij	het	slachtoffer	van	geweld	en	terreur	door	de	kapitein	en	andere	officieren,	ander-
zijds	moesten	zij	mensen	die	in	nog	erbarmelijker	omstandigheden	verkeerden	bewa-
ken	en	in	het	gareel	houden.	In	dat	opzicht	waren	zij	tegelijkertijd	slachtoffer	en	beul.	
Desondanks	was	van	enige	vorm	van	solidariteit	met	de	gevangenen	geen	sprake.	Ook	
uit	eigen	lijfsbehoud	was	het	waarschijnlijk	niet	verstandig	een	dergelijke	houding	
aan	te	nemen.	In	haar	beschrijving	van	de	positie	van	zowel	blanke	als	zwarte	matro-
zen	aan	boord	van	slavenschepen	beweert	Christopher	dat	deze	blanke	matrozen	een	
soort	‘working	class	heroes’	waren	‘fighting	for	liberty,	working	alongside	black	col-
leagues’.197	In	reactie	hierop	merkt	Burnard	terecht	op	dat	de	matrozen	op	slavensche-
pen	de	mensen	waren	die	ervoor	zorgden	dat	het	systeem	kon	functioneren.	Zonder	
hun	medewerking	zou	een	van	de	ergste	misdaden	in	de	moderne	tijd	niet	mogelijk	
geweest	 zijn.198	 De	 Hullu	 beschrijft	 de	 situatie	 van	 matrozen	 op	 de	 schepen	 van	 de	
VOC:	‘Zij	laadden	en	losten	de	schepen,	sloegen	de	zeilen	af	en	aan,teerden	en	reinig-
den	het	schip,	kalefaatten	de	naden	van	het	dek,	schraapten	van	tijd	tot	tijd	de	groente	
en	de	schelpdieren	af,	welke	zich	aan	de	buitenkant	van	het	schip	hadden	gehecht	en	
de	voortgang	vertraagden	(...)	op	de	minste	wenk	van	de	bevelhebbers	gereedstaan	om	
al	 wat	hun	 gelast	werd	zonder	morren	te	 verrichten,	op	straffe	van	bij	de	geringste	
onwilligheid	 een	 dracht	 slagen	 met	 het	 piktouw,	 de	 zogenaamde	 dagge,	 te	 ontvan-
gen.’199	Hoe	het	piktouw	of	de	‘dagge’	eruit	zag	is	niet	bekend.	Priester	vermeldt	dat	
er	 op	 de	 slavenschepen	 van	 de	 MCC	 gebruik	 werd	 gemaakt	 van	 een	‘boermesingel’.	
Volgens	 hem	 was	 dit	 vermoedelijk	 een	 verzwaard	 stuk	 touw.	 Het	 instrument	 werd	
ook	omschreven	als	‘boerecingel’	of	‘boer	met	cingels’.200	Op	de	slavenschepen	van	de	
WIC	 zullen	 de	 arbeidsomstandigheden	 voor	 het	 scheepsvolk	 ongetwijfeld	 een	 stuk	
grimmiger	en	harder	geweest	zijn	dan	op	de	schepen	van	de	VOC.201	Het	verzorgen	en	
bewaken	 van	 mensen	 die	 onvrijwillig	 werden	 getransporteerd	 naar	 een	 onbekende	
bestemming	vergde	uiterste	waakzaamheid	van	de	matrozen.	De	gevangenen	zouden	
uiteraard	 gebruikmaken	 van	 elke	 mogelijkheid	 om	 zich	 te	 bevrijden	 en	 hun	 bewa-
kers	te	vermoorden.	Daarvan	waren	de	matrozen	zich	natuurlijk	zeer	wel	bewust.	De	
risico’s	voor	de	bemanning	werden	natuurlijk	nog	vergroot	als	onder	hen	niemand	de	
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talen	van	de	gevangenen	sprak	of	verstond	waardoor	volkomen	onbekend	bleef	of	er	
door	de	gevangenen	complotten	gesmeed	werden.	

De	 matrozen	 waren	 waarschijnlijk	 goed	 doordrongen	 van	 de	 risico’s	 van	 het	
werken	in	een	dergelijke	situatie.	Christopher	merkt	op	dat	een	matroos	die	met	een	
zweep	in	zijn	hand	over	een	gevangene	gebogen	stond	‘displayed	only	too	well	the	
gap	between	his	situation	and	that	of	an	actual	chattel	slave’.202	Het	maakte	daarbij	
weinig	 uit	 dat	 zij	 zelf	 ook	 mishandeld	 werden	 door	 hun	 meerderen.	 De	 matrozen	
hadden	grote	macht	over	de	geboeide	en	geketende	gevangenen:	‘Away	from	all	usual	
social	 boundaries,	 seamen	 found	 themselves	 suddenly	 instilled	 with	 great	 power	
over	chained,	shackled	numbers	of	people	far	larger	than	themselves	and	in	a	situa-
tion	when	cruelty	could	be	encouraged	or	even	demanded.’203	Matrozen	wisten	heel	
goed	 hoe	 zij	 de	 zweep	 moesten	 gebruiken	 om	 de	 gevangenen	 tot	 gehoorzaamheid	
te	dwingen.	Het	optreden	van	de	matrozen	werd	door	twee	drijfveren	geleid.	In	de	
eerste	plaats	dienden	zij	ervoor	te	zorgen	dat	de	gevangenen	niet	in	opstand	kwamen.	
Een	 geslaagde	 opstand	 kon	 immers	 hun	 dood	 betekenen.	 In	 de	 tweede	 plaats	 was	
het	geweld	tegen	de	gevangengenomen	Afrikanen	gevangenen,	net	als	hun	vernede-
ring,	erop	gericht	hen	te	‘breken’	en	ze	van	Afrikanen	in	slaven	te	transformeren.204	
Ondanks	de	ellendige	omstandigheden	waarin	ook	de	matrozen	verkeerden	hadden	
zij	in	elk	geval	het	(onzekere)	vooruitzicht	ooit	weer	terug	te	kunnen	keren	naar	huis.	
Als	zij	althans	niet	stierven	aan	een	van	de	vele	ziekten	die	zij	aan	de	West-Afrikaanse	
kust	of	op	het	slavenschip	konden	oplopen.	

Afrikaanse	matrozen

Door	de	sterfte	en	desertie	van	matrozen	in	Afrika	ontstonden	er	voor	de	kapiteins	
van	 de	 slavenschepen	 grote	 problemen.	 Er	 moest	 immers	 een	 minimum	 aantal	
matrozen	aan	boord	zijn	om	op	een	redelijk	veilige	manier	de	oversteek	naar	Amerika	
te	maken.	Behalve	tijdens	het	verblijf	van	het	schip	aan	de	kust	zouden	er	ook	beman-
ningsleden	tijdens	de	overtocht	sterven.	Ook	daar	diende	de	kapitein	rekening	mee	
te	houden.	Het	is	moeilijk	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	aanpak	van	dit	matrozen-
tekort.	Volgens	James	Stanfield,	die	zelf	op	een	slavenschip	had	gevaren,	werden	als	
er	te	weinig	matrozen	beschikbaar	waren	tijdens	de	overtocht	gevangenen	ingezet	
voor	verschillende	werkzaamheden.	De	boeien	van	de	gevangenen	werden	dan	ver-
wijderd	zodat	zij	de	nodige	taken	konden	uitvoeren.205	

Samenwerking	 met	Afrikanen	 was	 van	 groot	 belang.	Tolken	 waren	 daarbij	 onmis-
baar.	 Volgens	 Christopher	 deden	 deze	 ook	 als	 matrozen	 dienst	 op	 slavenschepen.	
Dit	was	natuurlijk	vooral	het	geval	als	het	schip,	bijvoorbeeld	door	ziekte	en	sterfte,	
onderbemand	was.	Er	waren	ook	andere	Afrikanen	die	als	matroos	meevoeren:	fami-
lieleden	van	invloedrijke	Afrikaanse	handelaren	die	het	beroep	van	matroos	wilden	
leren.206	 Ook	 op	 Nederlandse	 slavenschepen	 voeren	 wel	Afrikaanse	 matrozen	 mee.	
Op	een	beperkt	aantal	monsterrollen	zijn	gegevens	van	hen	gevonden.	Dat	het	om	
Afrikanen	 ging	 kan	 worden	 afgeleid	 uit	 hun	 geboorteplaats;	 vaak	 was	 dit	 Elmina.	
Een	 paar	 voorbeelden:	 In	 februari	 1731	 voer	 Jan	 Michiel,	 geboren	 te	 Elmina	 als	
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matroos	mee	met	de	Beekesteijn.	Jan	Jansen	eveneens	met	geboorteplaats	Elmina	was	
in	 maart	 1731	 als	 matroos	 werkzaam	 op	 de	 Steenhuijsen	 en	 ging	 via	 Suriname	 naar	
Nederland.207	Deze	gegevens	van	Jan	Machiel	en	Jan	Jansen	zijn	opgenomen	in	het	
jaaroverzicht	van	de	tegoeden	en	schulden	van	de	werknemers	van	de	WIC	aan	het	
eind	van	1731.	Daaruit	blijkt	dat	Machiel	een	salaristegoed	had	van	f.	92,15	en	Jansen	
van	f.	113,15.	In	1735	voer	Abbocan	als	matroos	via	Suriname	naar	Nederland	met	de	
Leusden.	Op	22	augustus	1735	legde	matroos	Jan	Craentje	met	de	Duijnvlied	hetzelfde	
traject	af.208	Zowel	Abbocan	als	Craentje	had	als	geboorteplaats	Elmina.	Dat	het	hier	
niet	om	Afrikaanse	gevangenen	ging	die	als	matrozen	werden	ingezet	blijkt	onder	
andere	uit	het	feit	dat	zij	met	hun	naam	vermeld	werden	(dit	was	niet	het	geval	als	
het	 om	 gevangenen	 ging	 die	 bestemd	 waren	 voor	 verkoop	 in	Amerika)	 en	 dat	 hun	
geboorteplaats	bekend	was.	Ook	het	feit	dat	zij	naar	Nederland	meevoeren	duidt	erop	
dat	het	om	vrije	mensen	ging.	Een	andere	aanwijzing	is	dat	Abbocan	en	Jan	Craentje	
werden	 vermeld	 op	 de	 Generale	 Rekening	 over	 het	 jaar	 1735.	 Op	 deze	 rekening	
werden	de	saldi	vermeld	van	de	salaristegoeden	van	het	WIC	personeel.	Abbocan	had	
een	tegoed	van	f.	313,00	en	Jan	Craentje	van	f.	507,00.	Meer	gegevens	over	de	identi-
teit	van	deze	mensen,	waaronder	hun	etnische	achtergrond,	zijn	niet	te	achterhalen.	
Het	zou	kunnen	gaan	om	mulatten	of	tapoeijers,	zoals	de	nakomelingen	genoemd	
werden	die	door	Nederlanders	bij	Afrikaanse	vrouwen	waren	verwekt.	Hun	namen	
zijn	 weliswaar	 een	 aanwijzing	 hiervoor	 maar	 vormen	 geen	 sluitend	 bewijs,	 omdat	
ook	 Afrikanen	 zonder	 Nederlandse	 afstamming	 onder	 dergelijke	 namen	 geregis-
treerd	zouden	kunnen	zijn.	

2.3.2			De	gevangenen

De	positie	van	de	gevangenen	op	de	slavenschepen	werd	gekenmerkt	door	hun	volle-
dige	onderworpenheid	aan	de	bemanning.	Het	vervoer	met	een	slavenschip	was	een	
onderdeel	van	de	lange	lijdensweg	die	deze	mensen	ondergingen.	Over	de	ontberin-
gen	 die	 zij	 hadden	 ondergaan	 vanaf	 hun	 gevangenneming,	 meestal	 als	 gevolg	 van	
een	oorlog,	tot	het	moment	waarop	zij	aan	boord	van	een	slavenschip	belandden	is	
niet	 veel	 bekend.	 Hun	 overmeestering	 moet,	 door	 het	 geweld	 dat	 daarbij	 gebruikt	
werd,	voor	hen	natuurlijk	een	traumatische	ervaring	zijn	geweest.	Daarna	maakten	
zij	deel	uit	van	een	grote	groep	gevangenen	van	wie	zij	soms	de	taal	niet	eens	spraken	
of	verstonden.	De	vernederingen	in	de	kerkers	en	op	de	barken	aan	de	kust	vormden	
de	volgende	stap	in	het	proces	van	ontmenselijking.	Een	onderdeel	van	het	proces	
was	dat	de	gevangenen	kaalgeschoren	en	naakt	aan	boord	werden	gebracht	nadat	zij	
als	 vee	 gebrandmerkt	 waren.	 Vervolgens	 werden	 ze	 aan	 kettingen	 vastgemaakt	 en	
geboeid.209	Het	was	daarbij	gebruikelijk	om	twee	gevangenen	aan	elkaar	te	ketenen.	
De	linkerpols	en	-enkel	van	de	een	werden	vastgemaakt	aan	de	rechterpols	en	-enkel	
van	 de	 ander.	 De	 bewegingsvrijheid	 van	 de	 gevangenen	 werd	 daardoor	 natuurlijk	
heel	erg	beperkt.	De	mannen	waren	het	grootste	deel	van	de	tijd	aan	een	lotgenoot	
vastgeketend,	werden	mishandeld	en	waren	soms	gedwongen	in	hun	eigen	of	ander-
mans	uitwerpselen	te	slapen.	
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Volgens	Engelse	bronnen	waren	vrouwen	vaak	het	slachtoffer	van	verkrachting	door	
de	bemanning.	Het	seksuele	verkeer	tussen	bemanning	en	gevangenen	was	in	de	regel	
gereglementeerd.	Voor	de	kapitein	golden	op	dit	punt	geen	beperkingen,	hij	kon	vrou-
welijke	gevangenen	onbeperkt	verkrachten.	Volgens	Falconbridge	mochten	de	matro-
zen	met	elke	vrouw	die	daarvoor	‘toestemming	gaf’	gemeenschap	hebben,	maar	deze	
vrouwen	 waren	 natuurlijk	 niet	 in	 de	 positie	 om	 toestemming	 te	 weigeren.	 Voor	 de	
officieren	gold	dat	zij,	binnen	de	regels	die	de	kapitein	stelde,	naar	goeddunken	over	
de	vrouwen	mochten	beschikken.210	John	Newton	beschreef	hoe	de	matrozen	bij	aan-
komst	van	de	vrouwelijke	gevangenen	aan	boord	zich	al	verheugden	op	het	moment	
dat	 zij	 zich	 aan	 hen	 konden	 vergrijpen.211	 De	 kapitein	 was	 de	 enige	 die	 de	 vrouwen	
bescherming	 kon	 bieden.	 Volgens	 Newton	 gebeurde	 dat	 echter	 zelden.	 De	 houding	
van	de	kapiteins	van	slavenschepen	was	over	het	algemeen	weinig	verrassend:	als	de	
matrozen	hun	werk	maar	goed	deden,	mochten	zij	verder	doen	wat	zij	wilden.212	De	
door	Rediker	aangehaalde	verslagen	van	Falconbridge	en	Newton	wekken	de	indruk	
dat	er	sprake	was	van	veelvuldige	verkrachting	van	vrouwen	aan	boord	van	de	Engelse	
slavenschepen.	Zoals	eerder	opgemerkt	is,	was	het	in	het	belang	van	de	Engelse	aboliti-
onisten	om	een	zo	grimmig	mogelijk	beeld	van	de	slavenhandel	te	schetsen.	Hierdoor	
zijn	 veel	 verslagen	 niet	 volledig	 objectief.	 Dat	 laat	 echter	 onverlet	 dat	 vrouwen	 zich	
vrijwel	niet	konden	verzetten	tegen	seksueel	misbruik	door	de	bemanning.

Van	vrijwillige	seksuele	relaties	met	de	bemanning	kan,	gelet	op	de	positie	waar	in	
de	vrouwen	zich	bevonden,	geen	sprake	geweest	zijn.	In	een	situatie	van	gevangen-
schap	en	totale	afhankelijkheid	van	de	bemanning,	die	in	de	positie	was	geweld	te	
gebruiken	 of	 te	 dreigen	 met	 geweld,	 kan	 er	 nooit	 een	 situatie	 van	 gelijkwaardig-
heid	of	vrijwilligheid	geweest	zijn,	en	was	elk	seksueel	contact	daarom	een	vorm	van	
verkrachting.

Dat	ook	op	Nederlandse	slavenschepen	Afrikaanse	vrouwen	werden	verkracht	blijkt	
uit	het	feit	dat	de	vrouwenverblijven	er	vaak	werden	aangeduid	als	het	‘hoerengat’.213	
Ook	het	verbod	in	de	Instructie	voor	schippers	naar	Elmina	en	Angola	is	hiervoor	een	
aanwijzing:	‘Den	schipper	zal	de	matrosen	en	’t	scheepsvolk	op	seekre	swaare	poenen	
verbieden,dat	sig	met	de	Negerinnen	niet	vermengen’.214	Het	bestaan	van	dit	verbod	
maakt	 het	 feit	 dat	 de	 bemanning	 seksuele	 diensten	 eiste	 van	 de	 gevangenen	 nog	
plausibeler.	Anders	dan	de	Engelse	abolitionisten,	die	de	publieke	opinie	trachtten	
te	beïnvloeden	door	de	positie	van	de	vrouwen	aan	boord	van	de	slavenschepen	zo	
weerzinwekkend	mogelijk	voor	te	stellen,	meent	Emmer	‘dat	het	met	die	verkrach-
tingen	niet	zo’n	vaart	gelopen	zal	hebben’.	De	argumentatie	voor	deze	opvatting	is	
echter	 niet	 overtuigend.215	 Emmer	 geeft	 wel	 aan	 dat	 het	 niet	 mogelijk	 is	 precies	 te	
weten	wat	er	met	de	vrouwen	op	de	slavenschepen	gebeurde,	doordat	‘harde	gege-
vens	ontbreken’.	De	stelling	dat	het	‘zo’n	vaart	niet	gelopen	zal	hebben’	wordt	door	
deze	opmerking	zeker	niet	ondersteund.	

Voor	 de	 gevangenen	 aan	 boord	 van	 de	 slavenschepen	 was	 de	 reis	 van	 Afrika	 naar	
Amerika	 een	 enkele	 reis	 zonder	 toekomstperspectief.	 Velen	 stierven	 onderweg	 en	
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degenen	 die	 de	 tocht	 wel	 overleefden	 wachtte	 een	 kort	 leven	 vol	 ontberingen	 en	
ellende	ver	van	hun	geboortegrond.216	

Op	een	slavenschip	was	er	vrijwel	geen	kans	op	ontsnapping	en	terugkeer	naar	eigen	
volk	en	dorp.	Het	vonnis	over	de	Afrikanen	werd	geveld	op	het	moment	dat	koper	
en	 verkoper	 het	 eens	 werden	 over	 kwaliteit	 en	 prijs.	 Dan	 kon	 de	 transactie	 geslo-
ten	worden	en	de	gevangene	naar	Amerika	worden	vervoerd.	Als	het	schip	nog	voor	
anker	 lag	 en	 een	 gevangene	 slaagde	 erin	 overboord	 te	 springen	 dan	 was	 daarmee	
diens	vrijheid	nog	niet	teruggewonnen.	Als	het	hem	al	 lukte	zwemmend	aan	land	
te	 komen	 kon	 hij	 weer	 opgepakt	 worden	 door	Afrikaanse	 handelaren	 en	 opnieuw	
worden	verkocht.	Meestal	betekende	de	vluchtpoging	echter	de	dood	van	de	gevan-
gene:	hij	verdronk	doordat	hij	niet	kon	zwemmen	of	hij	werd	verslonden	door	de	
haaien	 die	 doorgaans	 in	 de	 buurt	 van	 de	 slavenschepen	 zwommen.	 Op	 sommige	
slavenschepen	was	het	zelfs	gebruikelijk	om	de	haaien	te	voeren	opdat	zij	rond	het	
schip	bleven	zwemmen.	Kapiteins	van	slavenschepen	maakten	ook	gebruik	van	deze	
bewakingsmethode	om	de	matrozen	te	ontmoedigen	om	te	deserteren	of	overboord	
te	springen.

Eenmaal	op	zee	was	het	slavenschip	een	ruimte	waar	niemand	meer	vanaf	kon.	De	
onmetelijke	zee	maar	ook	de	haaien	die	het	slavenschip	‘begeleidden’	vanaf	vertrek	
van	de	kust	van	Afrika	ontnamen	de	gevangenen	elke	illusie	ooit	nog	naar	het	land	
van	 herkomst	 terug	 te	 kunnen	 keren.217	 Alleen	 de	 dood	 door	 ziekte	 of	 zelfmoord	
kon	een	einde	aan	hun	ellendige	situatie	maken.	Zeelui	en	gevangenen	die	tijdens	
de	 reis	 overleden	 werden	 overboord	 gezet.	 Vervolgens	 werden	 hun	 lichamen	 door	
de	altijd	aanwezige	haaien	verslonden.	Overleden	bemanningsleden	werden	soms	in	
een	hangmat	gewikkeld	voordat	zij	aan	de	zee	werden	prijsgegeven.	Men	probeerde	
zo,	meestal	tevergeefs,	te	voorkomen	dat	zij	door	de	haaien	werden	opgegeten.	Voor	
gevangenen	 die	 aan	 boord	 stierven	 bestonden	 dergelijke	 blijken	 van	 respect	 niet,	
hun	 lichamen	 werden	 zonder	 plichtplegingen	 overboord	 gegooid.	 Soms	 werd	 het	
lichaam	 van	 een	 overleden	 gevangene	 door	 de	 bemanning	 aan	 een	 lijn	 overboord	
gegooid.	 De	 haaien	 volgden	 dan	 het	 lichaam	 totdat	 zij	 het	 helemaal	 opgevreten	
hadden.218	

In	 de	 slavenruimen	 waren	 meestal	 een	 paar	 tonnen	 geplaatst	 waar	 de	 gevangenen	
hun	 behoefte	 in	 moesten	 doen.	 Omdat	 zij	 aan	 elkaar	 vastgeketend	 waren	 moes-
ten	zij	dus	ook	met	zijn	tweeën	proberen	de	ton	te	bereiken.	Dit	ging	ongetwijfeld	
heel	 moeilijk	 omdat	 daarbij	 langs	 en	 over	 andere	 gevangenen	 heen	 gelopen	 moest	
worden.	Dit	zal	ongetwijfeld	tot	veel	gescheld	en	vechtpartijen	hebben	geleid.	Ook	
viel	 een	 ton	 met	 ontlasting	 wel	 eens	 om.	 Omdat	 het	 vooral	 ’s	 nachts	 heel	 moeilijk	
was	de	ton	te	bereiken	deden	velen	hun	behoeften	maar	op	de	plek	waar	zij	lagen.	De	
stank	en	viezigheid	die	daardoor	ontstond	maakte	het	verblijf	in	het	slavenruim	nog	
verschrikkelijker	dan	het	al	was.	Soms	stierf	een	van	de	twee	aan	elkaar	geketende	
gevangenen.	 Dat	 werd	 dan	 pas	 de	 volgende	 ochtend	 ontdekt	 als	 men	 bovendeks	
moest	gaan	om	te	eten.	Pas	dan	werden	lijk	en	overlevende	van	elkaar	gescheiden.219
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Er	 waren	 kapiteins	 van	 Engelse	 slavenschepen	 die	 door	 de	 abolitionisten	 werden	
geprezen	 om	 hun	 ‘menselijkheid’	 tegenover	 de	 gevangenen.	 Zo	 iemand	 was	 kapi-
tein	 James	 Fraser.	 Hij	 verklaarde	 voor	 de	 parlementaire	 commissie	 die	 zich	 bezig-
hield	met	een	onderzoek	naar	slavenhandel	en	slavernij	dat	hij	de	gevangenen	altijd	
goed	 behandeld	 had.	 De	 mensen	 uit	Angola	 werden	 slechts	 zelden	 geboeid	 omdat	
zij	erg	vredelievend	waren.	Zij	mochten	bovendeks	komen	of	naar	het	benedenruim	
gaan	als	zij	dat	zelf	wensten.220	Volgens	Fraser	waren	zijn	gevangenen	zelfs	vrolijk	
(‘cheerful’).	 De	 gevangenen	 uit	 Bonnie	 en	 Calabar	 werden	 door	 hem	 echter	 anders	
behandeld,	 omdat	 zij	 gevaarlijker	 en	 opstandiger	 waren.	 Maar	 zodra	 er	 na	 vertrek	
uit	Afrika	geen	land	meer	in	zicht	was	werden	ook	zij	van	hun	boeien	bevrijd.	Eerst	
werden	de	handboeien	verwijderd	en	na	een	poos	ook	de	voetboeien.	Volgens	Fraser	
waren	zijn	gevangenen	tijdens	de	overtocht	nooit	geboeid.221	

Uit	Engelse	verslagen	blijkt	dat	de	bemanning	de	gevangenen	dwong	om,	terwijl	zij	
geketend	waren,	bovendeks	lichamelijke	oefeningen	uit	te	voeren.	In	de	Engelse	lite-
ratuur	wordt	dit	‘dancing	the	slaves’	genoemd.	Dit	was	bedoeld	om	zowel	hun	geeste-
lijke	als	lichamelijke	gezondheid	te	bevorderen.	Volgens	Christopher	werden	gevan-
genen	die	weigerden	te	dansen	met	de	zweep	bewerkt	tot	zij	in	beweging	kwamen.	
Een	andere	methode	om	de	gevangenen	‘in	conditie’	te	houden	was	ze	te	laten	zingen.	
Ook	als	gevangenen	weigerden	te	zingen	werd	de	zweep	gebruikt.222	De	beschrijving	
van	Christopher	roept	de	vraag	op	in	hoeverre	dit	op	deze	manier	gebeurde.	Dat	de	
gevangenen	hardhandig	in	het	gareel	werden	gehouden	was,	gelet	op	de	omstandig-
heden	van	dit	gedwongen	vervoer,	waarschijnlijk	niet	ongebruikelijk.	De	opvatting	
van	Christopher	dat	het	de	dagelijkse	taak	(‘daily	duty’)	van	de	matrozen	was	om	de	
gevangenen	met	de	zweep	te	bewerken	totdat	zij	dansten	is	niet	overtuigend	bear-
gumenteerd.	De	gevangenen,	althans	de	mannen,	waren	meestal	geboeid	op	het	dek.	
Om	in	een	dergelijke	positie	te	moeten	‘dansen’,	of	springen	op	het	commando	van	de	
matrozen,	zou	ongetwijfeld	tot	ernstige	verwondingen	aan	de	benen	van	de	gevan-
genen	hebben	geleid.	Dagelijks	zo	te	moeten	bewegen,	zou	ongetwijfeld	tot	ernstige	
infecties	leiden	en	soms	tot	de	dood	van	gevangenen.	Dit	was	zeker	niet	in	het	belang	
van	de	kapitein	en	de	scheepseigenaars,	omdat	hun	doelstelling	was	zo	veel	mogelijk	
gevangenen	in	goede	conditie	op	de	slavenmarkt	af	te	leveren.	Slavenhandelaren	en	
scheepsartsen	waren	er	inderdaad	van	overtuigd	dat	het	voor	de	gezondheid	van	de	
gevangenen	belangrijk	was	dat	zij	dagelijks	lichaamsbeweging	hadden.	Maar	om	ze	
daartoe	af	te	ranselen	zoals	Christopher	beschrijft	zou	contraproductief	kunnen	zijn.	
Dwang	of	de	dreiging	met	geweld	waren	waarschijnlijk	de	regel.	Rediker	beschrijft	
het	 verplichte	 dansen	 en	 zingen	 geloofwaardiger	 dan	 Christopher	 dat	 doet:	 ‘each	
afternoon	 the	Africans	 would	 be	 required	 to	 dance	 (and	 also	 sing,	 on	 many	 ships).
This	could	take	many	forms,	from	something	more	or	less	freely	chosen,	accompa-
nied	by	African	instruments	(more	common	among	the	women),	to	the	dreary,	forced	
clanking	of	chains	(more	common	among	the	men).	Some	refused	to	take	part	in	the	
exercise	altogether;	others	did	so	sullenly.	These	reactions	brought	the	scourge	of	the	
cat,	wielded	by	the	mate	or	boatswain.’223	
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Om	 de	 gevangenen	 te	 dwingen	 gebruikte	 men,	 behalve	 de	 zweep,	 verschillende	
andere	‘instrumenten’.	Als	ze	weigerden	te	eten	werd	bijvoorbeeld	de	zogenoemde	
‘speculum	 oris’	 gebruikt,	 een	 gereedschap	 om	 de	 mond	 van	 de	 gevangene	 open	 te	
trekken	en	waardoor	gedwongen	voeding	mogelijk	werd.	Ook	duimschroeven,	die	
soms	 dagenlang	 aangebracht	 bleven,	 werden	 gebruikt	 om	 gevangenen	 te	 straffen.	
Deze	werden	ook	op	kinderen	toegepast.224

Hoe	 de	 gevangenen	 met	 elkaar	 omgingen	 is	 moeilijk	 te	 achterhalen.	 De	 situatie	
waarin	zij	verkeerden	kan	natuurlijk	geleid	hebben	tot	onderlinge	solidariteit.	Het	
samen	ondergaan	van	de	verschrikkingen	tijdens	de	overtocht	kon	hen	ertoe	hebben	
gebracht	steun	bij	elkaar	te	zoeken.	Volgens	Hawthorne,	Mintz	en	Price	werden	op	de	
slavenschepen	ondanks	(of	misschien	dankzij)	de	ellende	en	onderdrukking	banden	
tussen	mensen	gesmeed	die	leidden	tot	nieuwe	sociale	organisaties.	De	band	tussen	
hen	 die	 in	 hetzelfde	 slavenschip	 terechtgekomen	 waren,	 de	 ‘shipmates’	 werd	 een	
van	de	belangrijkste	pijlers	van	de	sociale	organisatie.	Het	begrip	‘shipmate’	had	op	
Jamaica	dezelfde	betekenis	als	broeder	of	zuster.	Ook	in	andere	landen	worden	soort-
gelijke	 begrippen	 aangetroffen.	 Het	 Braziliaanse	‘malungo’,	 het	 Surinaamse	‘mati’	
en	het	Haïtiaanse	‘batiment’	zijn	daar	equivalenten	van.225	‘It	is	time	we	saw	the	slave	
ship	as	captives	did:	a	place	where	individuals	died	but	communities	were	born.’226	

Het	was	natuurlijk	ook	mogelijk	dat	er	mensen	bij	elkaar	zaten	die	aan	boord	hun	
onderlinge	 ruzies	 uitvochten.	 Ook	 gevangenen	 van	 verschillende	 volken,	 die	 mis-
schien	al	generaties	lang	conflicten	met	elkaar	hadden	en	strijd	tegen	elkaar	hadden	
gevoerd	leefden	immers	in	hetzelfde	slavenruim.	Of	hun	omstandigheden	in	het	sla-
venruim	en	het	bestaan	van	een	gemeenschappelijke	vijand	voldoende	was	om	hun	
gevoelens	van	vijandigheid	te	doen	verdampen	is	niet	bekend.	

Op	Engelse	slavenschepen	was	het	de	gewoonte	om	bij	het	inschepen	van	de	gevange-
nen	goed	op	te	letten	of	er	mensen	bij	waren	die	als	‘guardians’	(bewakers)	of	als	‘con-
fidence	slaves’	(vertrouwensslaven)	konden	worden	ingezet	tijdens	de	overtocht.	De	
taak	van	deze	bewakers	en	vertrouwensslaven	was	ervoor	te	zorgen	dat	ruzies	tussen	
de	gevangenen	werden	voorkomen,	dat	zij	zich	schikten	in	hun	lot	en	niet	in	opstand	
kwamen.	Doordat	zij	tussen	de	andere	gevangenen	in	het	slavenruim	sliepen	konden	
zij	hun	taken	beter	uitvoeren.	De	guardians	kregen	in	ruil	voor	hun	diensten	aller-
lei	 privileges.	 Vrouwelijke	 gevangenen	 mochten	 soms	 als	 kok	 werken.	 De	 speciale	
positie	van	de	opzichters	en	vertrouwensslaven	gold	alleen	tijdens	de	overtocht.	Bij	
aankomst	 in	 Amerika	 werden	 zij	 net	 als	 de	 rest	 van	 de	 gevangenen	 als	 slaven	 ver-
kocht.227	De	etnische	achtergrond	van	de	guardians	verschilde	in	de	regel	van	die	van	
de	meerderheid	van	de	gevangenen.	Zo	werd	de	kans	immers	verkleind	dat	de	gevan-
genen,	inclusief	de	guardians,	zouden	samenzweren	tegen	de	bemanning.	Volgens	
David	 Eltis	 werden	 in	 de	 17e	 eeuw	 de	 meeste	 gevangenen	 van	 de	 Goudkust	 vooral	
gekocht	 met	 de	 bedoeling	 om	 andere	 gevangenen,	 die	 in	 meerderheid	 afkomstig	
waren	 van	 de	 Slavenkust,	 in	 bedwang	 te	 houden.	 Een	 dergelijk	 systeem	 werd	 ook	
elders	gebruikt.	Zo	werden	er	gevangenen	uit	het	zuiden	van	Sierra	Leone	ingezet	
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Instrumenten:	handboeien	(A),	voetboeien	(B),	speculum	oris	(GFH),	duimschroef	
(CDE)
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als	 bewakers	 van	 gevangenen	 die	 afkomstig	 waren	 van	 de	 Bocht	 van	 Biafra.	 Vanaf	
de	jaren	twintig	van	de	18e	eeuw	werd	door	de	Engelsen	geen	gebruik	meer	gemaakt	
van	Afrikaanse	bewakers	 (guardians)	op	hun	slavenschepen.228	Thomas	Philips,	die	
in	de	periode	1693-1694	als	kapitein	een	slavenreis	maakte	vermeldde	dat	hij	dertig	
à	 veertig	 mensen	 van	 de	 Goudkust	 kocht	 om	 als	 ‘guardians’	 en	 ‘overseers’	 over	 de	
andere	gevangenen	te	worden	aangesteld.	Deze	waren	afkomstig	uit	Fida	(Whydah),	
het	tegenwoordige	Ouidah	in	Benin.	De	‘guardians’	kregen	ook	een	zweep	om	bij	de	
uitoefening	van	hun	taak	te	gebruiken:	‘when	we	constitute	a	guardian,	we	give	him	
a	cat	of	nine	tails	as	a	badge	of	his	office,	which	he	is	not	a	little	proud	of	,	and	will	
exercise	with	great	authority.’229	

	Ook	voor	de	slavenhandel	van	de	WIC	geldt	dat	wel	nooit	precies	bekend	zal	worden	
hoe	de	behandeling	van	de	gevangenen	op	de	slavenschepen	was.	Anders	dan	voor	de	
Engelse	en	Amerikaanse	slavenhandel	zijn	hierover	geen	egodocumenten	nagelaten.	
Net	als	bij	andere	takken	van	handel	zal	er	ook	bij	de	slavenhandel	sprake	geweest	
zijn	van	het	over	en	weer	overnemen	van	‘best	practices’	bij	aankoop	en	vervoer	van	
de	Afrikaanse	gevangenen.	De	Engelse	praktijken	zullen	daarom	niet	typisch	geweest	
zijn	 voor	 de	 slavenhandelaren	 uit	 dat	 land,	 maar	 min	 of	 meer	 gebruikelijk	 zijn	
geweest	voor	de	hele	bedrijfstak.	Daarbij	dient	wel	bedacht	te	worden,	dat	het	niet	
mogelijk	 is	 het	 waarheidsgehalte	 van	 verslagen	 over	 de	 behandeling	 van	 gevange-
nen	op	slavenschepen	goed	te	beoordelen.	Hiervoor	kunnen	twee	oorzaken	worden	
genoemd.	Zonder	afbreuk	te	doen	aan	de	onvolprezen	rol	van	de	Engelse	abolitionis-
ten,	zijn	hun	verklaringen	en	verslagen	over	de	behandeling	van	de	gevangenen	op	
de	 slavenschepen,	 waarschijnlijk	 toch	 niet	 objectief.	 Hun	 doelstelling	 was	 immers	
om	de	ellende	van	de	gevangenen	zo	indringend	mogelijk	naar	voren	te	brengen.	Een	
tweede	beperking	van	de	bruikbaarheid	van	de	verslagen	is	het	feit,	dat	verslagen	van	
gevangenen	zelf	ontbreken.	Het	zal	daarom	nooit	bekend	worden	hoe	deze	mensen	
de	 ontberingen	 hebben	 ervaren	 en	 hoe	 zij	 zich	 staande	 hebben	 kunnen	 houden.	
Maar	desondanks	staat	zonder	meer	vast	dat	het	hier	ging	om	maandenlange	gevan-
genschap	onder	erbarmelijke	omstandigheden,	waar	geweld	en	onderdrukking	tot	
de	dagelijkse	gang	van	zaken	behoorden.	

2.4	 Ziekte	en	sterfte	aan	boord	van	slavenschepen

Er	waren	verschillende	situaties	die	konden	leiden	tot	de	dood	van	zowel	gevange-
nen	als	bemanningsleden:	schipbreuk,	overvallen	door	piraten,	tekorten	aan	water	
en	 voedsel,	 windstilten	 en	 stormen.	Aan	 boord	 van	 slavenschepen	 kwamen	 boven-
dien	verschillende	ziekten	voor,	die	soms	rampzalige	gevolgen	hadden	voor	zowel	
bemanning	als	gevangenen.	Over	de	aantallen	gevangenen	die	aan	boord	van	de	sche-
pen	stierven	al	vóór	het	vertrek	uit	Afrika	zijn	weinig	gegevens	bekend.230	Over	de	
vraag	of	de	aantallen	vervoerde	mensen	op	de	slavenschepen	van	invloed	was	op	de	
sterftepercentages	tijdens	de	reis	is	de	algemene	opvatting	dat	een	dergelijke	samen-
hang	niet	aanwezig	was.	Verwacht	zou	mogen	worden	dat	bij	overbevolking	van	de	
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slavenschepen	(‘tight	packing’)	er	zich	meer	sterfgevallen	zouden	voordoen	tijdens	
de	 overtocht	 dan	 wanneer	 de	 gevangenen	 meer	 ruimte	 werd	 geboden	 (‘loose	 pac-
king’).	Er	is	echter	geen	correlatie	gevonden	tussen	‘tight	packing’	en	sterftepercen-
tages.231	Uit	onderzoek	van	Klein	en	Engerman232	naar	sterfte	op	Franse	slavensche-
pen	blijkt	dat	het	sterftepercentage	aan	boord	van	slavenschepen	onafhankelijk	was	
van	het	aantal	gevangenen	dat	vervoerd	werd.	Uit	die	studie	blijkt	ook	dat	schepen	
met	een	hoog	sterftepercentage	onder	de	gevangenen	ook	veel	sterfgevallen	onder	de	
bemanningsleden	telden.	

De	 capaciteit	 van	 de	 schepen	 stelde	 grenzen	 aan	 de	 hoeveelheid	 voedsel	 die	 mee-
genomen	kon	worden.	Als	de	reis	veel	langer	duurde	dan	gepland	was	ontstond	er	
een	 tekort	 aan	 water	 en	 voedsel	 waardoor	 het	 aantal	 sterfgevallen	 kon	 toenemen.	
De	mensen	werden	dan	immers	zwakker	en	daardoor	vatbaarder	voor	ziekten.	Ook	
daardoor	verhoogde	de	duur	van	de	reis	het	aantal	sterfgevallen.	Er	waren	natuurlijk	
grenzen	 aan	 de	 hoeveelheid	 gevangenen	 die	 kon	 worden	 vervoerd.	 Er	 was	 nu	 een-
maal	ook	ruimte	nodig	om	voedsel,	water	en	andere	benodigdheden	te	vervoeren.	

Het	meevoeren	van	grote	aantallen	gevangenen	boven	de	vervoerscapaciteit	van	het	
schip	was	daarom	niet	altijd	een	winstgevende	activiteit.	Er	was	een	verband	tussen	
sekse	en	leeftijd	enerzijds	en	sterftecijfer	anderzijds.	Voor	mannen	lagen	de	sterfte-
percentages	 aanzienlijk	 hoger	 dan	 voor	 vrouwen,	 namelijk	 respectievelijk	 19%	 en	
14,7%.	Voor	sterfte	onder	kinderen	(leeftijd	2-15	jaar)	komt	Postma	op	een	gemiddelde	
van	17,4%.	Er	is	geen	goede	verklaring	te	geven	voor	het	verschil	in	sterftepercenta-
ges	tussen	mannen	en	vrouwen.	Het	is	denkbaar	dat	vrouwen	minder	wreed	werden	
behandeld	 dan	 mannen.	 Het	 feit	 dat	 vrouwen	 soms	 kinderen	 en	 baby’s	 bij	 zich	
hadden	gaf	hun	bovendien	wellicht	een	sterkere	motivatie	om	de	ellende	te	overle-
ven.	Dat	vrouwen	tijdens	de	reis	niet	geboeid	werden	en	dus	meer	bewegingsvrijheid	
hadden	kan	ook	een	verklaring	zijn.233	Behalve	de	behandeling	aan	boord	van	de	sla-
venschepen	en	de	sekse	en	leeftijd	van	de	gevangenen,	was	er	volgens	Klein	e.a.	ook	
een	aantal	andere	elementen	van	invloed	op	de	sterfte.	De	periode	vanaf	het	gevan-
gennemen	van	de	mensen	tot	aan	het	moment	van	vertrek	met	het	slavenschip,	kon	
van	invloed	zijn	op	hun	conditie	en	daarmee	ook	op	hun	overlevingskansen	tijdens	
de	overtocht.	De	lichamelijke	conditie	van	de	mensen	aan	het	begin	van	de	overtocht	
was	een	cruciale	factor.	Van	belang	was	ook	uit	welk	gebied	de	gevangenen	afkomstig	
waren	en	of	daar	bijvoorbeeld	sprake	was	geweest	van	hongersnood	en	ziekten.	234	

Er	was	een	beduidend	verschil	in	sterftecijfers	tussen	gevangenen	uit	verschillende	
Afrikaanse	 herkomsthavens.	 Soms	 zelfs	 ook	 tussen	 havens	 die	 betrekkelijk	 dicht	
bij	 elkaar	 lagen.	 Uit	 een	 onderzoek	 van	 Klein	 e.a.	 blijken	 er	 verschillen	 in	 sterfte-
percentages	afhankelijk	van	de	regio	van	waar	het	schip	vertrok.	Uit	hun	berekenin-
gen	blijkt	dat	(in	de	periode	1701-1750	)	de	gemiddelde	sterfte	onder	mensen	afkom-
stig	van	de	Goudkust	14,7%	bedroeg.	Voor	de	Slavenkust	bedroeg	deze	sterfte	16,9%	
en	voor	de	Bocht	van	Biafra	36,8%.235	Uit	onderzoek	van	Postma	blijkt	dat	reizen	vanaf	
Angola	korter	duurden	dan	die	vanaf	de	Goudkust,	gemiddeld	43	dagen	en	81	dagen,	
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met	sterftepercentages	van	respectievelijk	13,3%	en	16,9%.	De	langere	reisduur	vanaf	
de	 Goudkust	 kwam,	 doordat	 deze	 schepen	 niet	 rechtstreeks	 naar	Amerika	 konden	
varen,	maar	eerst	naar	het	oosten	en	daarna	naar	het	zuiden	voordat	zij	de	goede	wind	
hadden	voor	de	oversteek.236Uit	dit	onderzoek	blijkt	ook	dat,	hoewel	Sint-Eustatius	
niet	veel	verder	van	Afrika	af	lag	dan	Curaçao	of	Suriname,	de	sterftepercentages	op	
schepen	met	bestemming	Sint-Eustatius	ongewoon	laag	waren	doordat	het	grootste	
gedeelte	van	de	gevangenen	op	deze	schepen	uit	Angola	afkomstig	was.237	

Robert	 Stein	 heeft	 voor	 de	 Franse	 slavenhandel	 in	 de	 periode	 1715-1778	 de	 sterfte-
cijfers	 berekend	 voor	 zowel	 gevangenen	 als	 bemanningsleden.238	 De	 bemanning	
was	betrekkelijk	lang	aan	boord	van	de	slavenschepen,	want	zij	maakte	de	hele	drie-
hoeksreis	mee.	Stein	heeft	de	sterfte	berekend	voor	de	bemanning	op	elk	onderdeel	
van	de	driehoeksreis.	Hieruit	bleek	dat	er	tijdens	de	eerste	fase	van	de	reis	(Europa-
Afrika)	sprake	was	van	een	sterfte	van	0.55%,	tijdens	het	verblijf	in	Afrika	was	dit	8%,	
de	oversteek	naar	Amerika	kostte	5%	van	de	bemanningsleden	het	leven	evenals	de	
terugreis	van	Amerika	naar	Europa.239	

Stein	heeft	ook	de	relatie	onderzocht	tussen	het	aantal	wachtdagen	aan	de	Afrikaanse	
kust	en	het	percentage	sterfgevallen	onder	de	gevangenen.	Bij	een	verblijf	op	het	sla-
venschip	aan	de	kust	van	<	 10	dagen	was	de	sterfte	9%,	van	100-149	dagen	10%,	van	
150-299	 dagen	 was	 dit	 13%	 en	 bij	 een	 wachtperiode	 van	> 200	 dagen	 stierf	 16%	 van	
de	gevangenen	aan	de	kust.	De	oversteek	van	Afrika	naar	Amerika	kostte	12%	van	de	
gevangenen	het	leven,	als	dit	<	80	dagen	duurde.	Bij	een	reisduur	van	>	80	dagen	ver-
loor	16%	van	de	gevangenen	het	leven.240	Uit	onderzoek	van	Klein	en	Engerman	blijkt	
dat	 de	 belangrijkste	 oorzaken	 van	 sterfte	 aan	 boord	 van	 Franse	 en	 Engelse	 slaven-
schepen	dysenterie241	en	gele	koorts	waren.	Daarnaast	veroorzaakten	ook	mazelen	en	
pokken	 veel	 sterfgevallen.	 Ziekten	 aan	 boord	 ontstonden	 voor	 een	 belangrijk	 deel	
door	een	gebrek	aan	goede	sanitaire	voorzieningen	en	gezond	voedsel	en	water.	Klein	
en	Engerman	hebben	niet	kunnen	vaststellen	wat	de	invloed	van	bedorven	voedsel	
was	op	de	sterfte	onder	de	gevangenen.	Als	de	reis	langer	duurde	dan	gepland	was	
werden	zowel	de	bemanning	als	de	gevangenen	op	rantsoen	gesteld.	Het	onvermij-
delijke	gevolg	hiervan	was	een	toename	van	het	aantal	gevallen	van	scheurbuik	en	
daaraan	verwante	ziekten.	Een	langere	reis	verhoogde	ook	het	risico	op	bederf	van	
voedsel	en	verslechterde	de	hygiënische	omstandigheden.	Ook	hierdoor	ontstond	er	
een	toename	van	het	aantal	sterfgevallen	onder	gevangenen	en	bemanning.242

Voor	de	Nederlandse	slavenschepen	zijn	twee	documenten	geraadpleegd	die	aanwij-
zingen	gaven	hoe	te	handelen	in	geval	van	ziekte	en	sterfte,	maar	ook	hoe	ziekten	aan	
boord	zoveel	mogelijk	konden	worden	voorkomen.	

Het	eerste	document	is	de	‘Instructie	voor	schippers	naar	Elmina	en	Angola’.	Hierin	
was	een	aantal	bepalingen	opgenomen	over	het	voorkomen	en	behandelen	van	ziek-
ten	aan	boord	van	de	slavenschepen.	De	gevangenen	moesten,	nadat	zij	ingescheept	
waren,	tijdens	verblijf	aan	de	kust	van	Angola	zo	veel	mogelijk	voedsel	krijgen	uit	
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eigen	land.	Hierdoor	bleven	zij	gezond	en	werd	voorkomen	dat	zij	scheurbuik	kregen.	
De	ketel	waarin	het	voedsel	voor	de	gevangenen	werd	bereid	moest	altijd	goed	schoon	
en	 droog	 gehouden	 worden.	 De	 ketel	 mocht	 niet	 kopergroen	 uitslaan	 omdat	 dat	
‘ongesont	en	schadelyk	voor	de	Negros	is’.	In	de	slavenhandel	werden	de	gevangenen	
niet	als	medemensen	gezien	maar	als	menselijk	vee,	dat	van	Afrika	naar	Amerika	ver-
voerd	moest	worden.	Elke	vorm	van	mededogen	of	menselijkheid	door	de	vervoerder	
moet	dan	ook	vooral	gezien	worden	als	een	maatregel	om	te	voorkomen	dat	door	de	
dood	van	de	gevangene	het	geïnvesteerde	kapitaal	verloren	ging.	De	bepaling	in	de	
Instructie	om	in	geval	van	ziekte	van	een	gevangene	‘aan	de	sodanige	bewysende	alle	
liefde	en	mededogentheijd’	moet	dan	ook	in	dat	licht	bekeken	worden.	In	hetzelfde	
artikel	werd	ook	bepaald	dat	zieken	onmiddellijk	van	gezonde	mensen	dienden	te	
worden	afgezonderd	zodat	er	geen	besmettingen	konden	optreden.243	

Volgens	de	Instructie	leden	de	gevangenen	vaak	aan	een	ziekte	die	door	de	Portugezen	
‘de	Bilsjes’	genoemd	werd.	In	de	Instructie	werd	uitvoerig	aandacht	besteed	aan	deze	
ziekte	en	werden	ook	middelen	beschreven	om	deze	te	genezen.	De	ziekte	manifes-
teerde	zich	‘door	een	groote	ontsluytinge	in	’t	fondament,	’t	welke	veele	de	Loop	ver-
wekt	 (...)’.	 Volgens	 de	 Instructie	 kon	 de	 ziekte	 genezen	 worden	 door	 de	 zieke	 elke	
dag	met	warm	zeewater	te	wassen.	Vervolgens	werd	aan	de	zieke	‘een	poppetje	van	
werk244	of	vlas	in	limoensap	en	rosewater,	daar	een	weinig	Loot-wit	ingeschrapt	is,	
gegeven	 (...)	 om	 van	 onderen	 in	 ’t	 fondament	 te	 appliceren’.	 Volgens	 de	 Instructie	
werd	de	‘loop’	meestal	veroorzaakt	door	het	drinken	van	zout	water.	Daardoor	was	
het	van	groot	belang	dat	tijdens	de	gehele	reis	voorkomen	werd	dat	zeewater	werd	
gedronken.	 Om	 scheurbuik	 te	 voorkomen	 was	 voorgeschreven	 dat	 de	 gevangenen	
elke	ochtend	water	met	een	beetje	tamarinde	erin	moesten	drinken.	De	kapitein	was	
verplicht	een	verslag	bij	te	houden	van	alle	sterfgevallen	aan	boord	met	een	uitge-
breide	beschrijving	van	de	doodsoorzaak	en	een	vermelding	van	het	geslacht	van	de	
overledene	en	de	datum	van	diens	overlijden.	

Zichtbare	aandoeningen	zoals	gebroken	ledematen,	verlammingen,	blindheid	en	der-
gelijke	 werden	 door	 de	 kopers	 meestal	 wel	 ontdekt	 vóór	 inscheping.	 Moeilijker	 was	
om	voor	vertrek	inwendige	ziekten	te	ontdekken	die	pas	tijdens	de	reis	tot	een	uitbraak	
zouden	komen	en	waarmee	dan	andere	opvarenden	konden	worden	besmet.	Van	Andel	
beschrijft	enkele	van	de	veelvoorkomende	ziekten	op	slavenschepen.	De	belangrijkste	
waren	‘dysenterie,	pokken,	koortsen,	Guinea-worm,	olifantsmelaatsheid,	framboesia,	
geslachtsziekten,	den	koek,	het	grondeten	en	de	z.g.n.	Bilsjos’.245	Volgens	van	Andel	
was	 ‘de	 Bilsjos’	 een	 vorm	 van	 dysenterie.246Gevangenen	 die	 de	 ziekte	 framboesia	 of	
yaws	nog	niet	hadden	gehad	brachten	een	lagere	prijs	op	omdat	het	gevaar	bestond	dat	
zij	die	ziekte	tijdens	de	overtocht	of	na	aankomst	in	Amerika	alsnog	zouden	oplopen.	
Als	iemand	deze	ziekte	echter	al	in	zijn	jeugd	had	doorstaan	beschikte	hij	over	afweer-
stoffen	in	zijn	lichaam	en	was	niet	meer	vatbaar	voor	besmetting.247	

De	tweede	informatiebron	is	de	verhandeling	van	de	voormalige	scheepsarts	David	
Henri	 Gallandat	 getiteld	 “Noodige	 onderrichtingen	 voor	 de	 slaafhandelaaren”.248	
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Hierin	 bespreekt	 hij	 onder	 andere	 de	 verschillende	 ziekten	 die	 op	 slavenschepen	
voorkwamen	 en	 de	 oorzaken	 en	 eventuele	 bestrijding	 ervan.	 Gallandat	 gaf	 een	
aantal	aanwijzingen	waardoor	sterfte	en	ziekte	aan	boord	van	slavenschepen	zoveel	
mogelijk	voorkomen	en	bestreden	konden	worden.	In	de	eerste	plaats	diende	men	te	
zorgen	voor	zoveel	mogelijk	frisse	 lucht.	Hij	betreurde	het	dat	er	op	slavenschepen	
geen	mogelijkheid	en	ruimte	was	om	‘werktuigen	als	blaasbalgen,	vuurwerktuigen,	
wind	 raderen	 en	 ventilators’	 op	 deze	 schepen	 te	 installeren.	 Daarom	 adviseerde	 hij	
om	de	luiken	zoveel	mogelijk	open	te	zetten.	Hierdoor	kon	de	‘bedorve	lucht’	naar	
buiten	 stromen.	 Ook	 adviseerde	 hij	 ‘koelzeilen’	 te	 gebruiken	 en	 de	 stank	 in	 de	 sla-
venverblijven	te	verdrijven	door	buskruit	 in	brand	te	steken	of	deze	verblijven	met	
wierrook	uit	te	roken.	Een	andere	belangrijk	element	van	het	ziektepreventiebeleid	
was	‘om	het	schip	en	de	slaven	rein	en	zindelyk	te	houden’.	Het	bovenschip	(bovendek)
en	het	slavenruim	moesten	elke	dag	geschrobd	en	gespoeld	worden.	Twee	maal	per	
week	diende	het	tussendek	geschuurd	en	schoongemaakt	te	worden.	Gallandat	stelde	
voor	 om	 daarvoor	 die	 gevangenen	 in	 te	 zetten	 die	 de	 neiging	 hadden	 scheurbuik	
te	 krijgen	 omdat	 beweging	 belangrijk	 was	 om	 deze	 ziekte	 zich	 niet	 verder	 te	 laten	
ontwikkelen.	Het	derde	advies	om	ziekten	te	voorkomen	was	te	zorgen	voor	gezond	
en	 zoveel	 mogelijk	 vers	 voedsel.	 Het	 was	 belangrijk	 om	 de	 etenswaren	 die	 in	 vaten	
werden	opgeslagen	met	zwaveldamp	te	behandelen,	omdat	allerlei	insecten	die	zich	
daarin	bevonden	gedood	moesten	worden.	Zolang	het	schip	zich	nog	aan	de	kust	van	
Afrika	bevond	was	het	belangrijk	dat	de	kapitein	‘voor	de	slaven	ververssing	koopt,	
als	milhio,	yams,	potatos,	pisang,	en	vooral	limoenen,	zoo	om	ze	langzamerhand	aan	
de	paardeboonen	en	scheepsgort	te	doen	gewennen,	als	om	het	scheurbuik	en	andere	
kwalen	voor	te	komen’.	Men	moest	er	zo	goed	mogelijk	voor	zorgen	dat	het	water	aan	
boord	niet	bedierf.	De	kwaliteit	van	water	uit	Nederland	was	wel	goed	maar	door	de	
lengte	van	de	reis	was	men	toch	genoodzaakt	ook	water	uit	Afrika	te	gebruiken.	Dit	
water	was	meestal	van	slechte	kwaliteit	en	bevatte	veel	ziekmakende	stoffen.	Dit	was	
volgens	Gallandat	ook	de	oorzaak	van	‘de	Diarrhoea	en	Dysenteria,	aan	welke	ziekten	
men	 zoo	 dikwils	 het	 ongeluk	 heeft	 vele	 slaven	 te	 verliezen’.	 Er	 dienden	 ook	 katten	
meegenomen	worden	aan	boord,	omdat	er	op	de	schepen	altijd	een	ratten-	en	mui-
zenplaag	heerste.	De	beste	remedie	daartegen	was	om	katten	mee	te	nemen.	Gallandat	
gaf	de	heelmeesters	ook	het	advies	om	zieke	gevangenen	goed	te	behandelen	en	alles	
te	doen	om	hen	te	genezen.	Het	was	van	groot	belang	dat	zij	de	gevangenen	elke	dag	
onderzochten	en	goed	in	de	gaten	hielden	of	er	geen	ziekten	onder	hen	heersten.	

2.5		 Opstanden

Naar	verzet	van	gevangenen	op	slavenschepen	is	veel	minder	onderzoek	verricht	dan	
naar	andere	aspecten	van	de	slavenhandel.	In	zijn	onderzoek	naar	opstanden	op	sla-
venschepen	in	de	achttiende	eeuw,	heeft	Taylor	meer	dan	400	opstanden	geïdentifi-
ceerd.	De	meeste	van	deze	opstanden	werden	door	de	kapiteins	van	de	slavenschepen	
echter	niet	vermeld	in	de	scheepsjournaals.249	Ook	voor	de	Nederlandse	slavenhandel	
geldt	dat	er	weinig	gevallen	van	opstanden	in	de	verslagen	werden	vermeld	noch	de	
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manier	waarop	die	waren	aangepakt.	Ook	bij	zeer	ernstige	gevallen	is	het	opvallend	
dat	er	nauwelijks	informatie	over	beschikbaar	is.	Op	24	maart	1735	schreef	Daniel	te	
Velde,	kapitein	op	de	Leusden250	een	brief	aan	directeur-generaal	Overbeke	waarin	hij	
melding	maakte	van	een	opstand	op	een	slavenschip:	

‘Op	den	16	beneedens	caap	Palmas	van	aldaar	leggen	’t	schip	de	Gulde	Vrijheijd,	van	
Vlissingen	waar	aff	de	schipper	Cornelis	Sterk	twee	dagen	bevooren	overleeden,	
en	 den	 opperstuurman	 Lowijs	 (...)	 in	 zijn	 plaats	 gesuccedeert	 was,	 en	 van	 hem	
verstaan	dat	 ’t	schip	van	Huijbert	Dirksz	op	de	Grijnkust	door	de	Neegers	was	
aff	geloopen,	en	de	capt:	beneevens	’t	meeste	volk	dat	toen	ter	tijd	aan	boord	was	
doodgeslagen	hebbende	het	schip	geheel	geplondert	en	sijn	de	overgebleevene	
door	behulp	van	andere	zeeuwse	scheepen	met	het	geballaste	schip	na	’t	vader-
lant	toegesonden.’251

Het	ging	hier	om	een	zeer	ernstige	zaak.	De	kapitein	van	het	betreffende	schip	en	het	
grootste	deel	van	de	bemanning	waren	door	Afrikanen	vermoord,	en	het	schip	was	
vervolgens	leeggeroofd.	Uit	de	brief	wordt	niet	duidelijk	wat	de	naam	van	het	schip	
was.	Opmerkelijk	is	dat	Overbeke	in	zijn	antwoord	aan	Te	Velde	uitgebreid	inging	
op	andere	kwesties	in	de	brief,	maar	helemaal	niet	op	de	door	de	kapitein	gemelde	
opstand	 en	 slachtpartij.	 Het	 ging	 in	 dit	 geval	 niet	 om	 een	 slavenschip	 van	 de	WIC	
maar	een	schip	in	de	vrije	vaart.	Volgens	gegevens	van	Postma	was	dit	een	slavenschip	
van	 de	 Rotterdamse	 firma	 I.	 Rochussen.252	 Wellicht	 dat	 Overbeke	 daarom	 niet	 rea-
geerde	op	de	opmerkingen	van	Te	Velde.	

Succesvolle	opstanden	waren	zeldzaam;	de	overgrote	meerderheid	van	de	opstanden	
werd	voorkomen	of	onderdrukt	waardoor	het	schip	in	handen	bleef	van	de	eigenaar.	
Uit	 onderzoek	 van	 Stephen	 Behrendt	 en	 anderen	 blijkt	 dat	 waarschijnlijk	 minder	
dan	 0,1%	 van	 de	 gevangenen	 na	 een	 opstand	 hun	 vrijheid	 terug	 kregen.253	 Van	 de	
opstanden	waarover	gegevens	beschikbaar	zijn,	vond	ongeveer	de	helft	plaats	als	het	
schip	voor	anker	lag.	Ongeveer	10%	vond	plaats	tussen	het	einde	van	de	inscheping	en	
de	start	van	de	overtocht	en	ongeveer	30	procent	tijdens	de	overtocht.254

	In	de	periode	1700-1800	werden	20831	slaventochten	uitgevoerd	door	verschillende	
landen.	Uit	de	gegevens	van	de	Trans	Atlantic	Slave	Trade	Database	(TSTD)	blijkt,	dat	
het	aantal	gevallen	van	verzet	zeer	gering	was,	namelijk	575	gevallen	op	totaal	20831	
slaventochten.	 Onder	 verzetsdaden	 worden	 verschillende	 soorten	 acties	 verstaan.	
Het	gaat	dan	zowel	om	acties	aan	de	kust	om	te	voorkomen	dat	de	mensen	werden	
verscheept,	als	om	verzetsdaden	aan	boord	van	de	slavenschepen,	zoals	zelfmoordac-
ties	of	weigeringen	om	te	eten.

Uit	het	TSTD	overzicht	blijkt	niet	in	hoeveel	gevallen	er	sprake	was	van	een	geslaagde	
opstand.	Er	wordt	melding	gemaakt	van	383	opstanden	in	de	periode	1700-1800.	Op	
een	totaal	van	20831	slaventochten	in	deze	periode	vond	dus	slechts	tijdens	1.8%	van	
de	slaventochten	een	opstand	plaats.	
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Tabel	2.1	Verzetsdaden	Afrikanen	1700-1800

Verzetsdaad Aantal Totaal

Opstand 383

Schip	vanaf	de	kust	aangevallen 72

Sloepen	vanaf	de	kust	aangevallen 14

Gevangenen	overboord	gesprongen 1

Voorgenomen	opstand	verijdeld 7

Schip	door	Afrikanen	genomen 10

Schip	door	gevangenen	veroverd;	Amerika	niet	bereikt 25

Schip	door	Afrikanen	aan	de	kust	tegengehouden 60

Schip	veroverd	door	gevangenen;	uitkomst	onbekend 3

Totaal	aantal	gevallen	van	verzet 575

Aantal	slaventochten 	 20.831

Bron:	TSTD	http://www.slavevoyages.com/tast/database/search.faces

Volgens	Taylor	waren	de	mogelijkheden	tot	verzet	voor	de	gevangenen	zeer	beperkt	
omdat	‘slave	ships	were	essentially	closed	authoritarian	environments	akin	in	many	
ways	to	such	totalitarian	institutions	as	Nazi	concentration	camps’.	Hij	noemt	verder	
een	aantal	oorzaken	van	de	geringe	kans	van	slagen	van	opstanden	op	slavenschepen:
-	 de	bemanning	was	gewapend	en	constant	alert	op	eventuele	pogingen	tot	verzet;
-	 de	 schepen	 hadden	 kleine	 draaibare	 kanonnen	 aan	 boord	 waarmee	 tijdens	 een	

opstand	op	de	gevangenen	kon	worden	gevuurd;
-	 fysiek	was	de	bemanning	in	betere	conditie	dan	de	gevangenen,	die	meestal	geboeid	

waren	en	bovendien	erg	verzwakt	waren	door	hun	opsluiting;
-	 de	 gevangenen	 waren	 slecht	 georganiseerd,	 er	 was	 nauwelijks	 leiderschap	 onder	

hen.	
Maar	een	van	de	belangrijkste	verklaringen	voor	het	geringe	aantal	opstanden	was	vol-
gens	Taylor,	de	niet	aflatende	wreedheid	van	de	bemanning	tegen	de	gevangenen.255

Hoewel	er	veel	meer	gevangenen	dan	bemanningsleden	op	de	slavenschepen	aanwe-
zig	waren	(verhouding	10:1)	kwamen	er	weinig	opstanden	voor.	Volgens	Jane	Webster	
was	de	belangrijkste	oorzaak	hiervan	de	cultuur	van	vrees	die	er	op	een	slavenschip	
heerste	en	het	dagelijkse	geweld	dat	tegenover	de	gevangenen	werd	uitgeoefend.256	
Taylor	 gaat	 er	 van	 uit	 dat	 de	 verhouding	Afrikanen:	 blanken	 zelden	 lager	 was	 dan	
10:1,	maar	meestal	16:1	of	soms	zelfs	20:1	bedroeg.	Door	de	gebrekkige	informatie	over	
verzet	op	slavenschepen	lijkt	het	alsof	dit	verzet	een	zeldzaam	verschijnsel	was.	Dit	
was	volgens	hem	echter	niet	het	geval,	maar	vonden	er	tijdens	elke	fase	van	de	slaven-
tochten	opstanden	plaats.257	

Opstanden	waren	uiteraard	gedurende	de	gehele	geschiedenis	van	de	slavenhandel	
een	punt	van	zorg	voor	de	slavenhandelaren.	Dat	er	altijd	rekening	werd	gehouden	
met	de	mogelijkheid	van	slavenopstanden,	betekent	natuurlijk	niet	dat	deze	opstan-
den	zich	ook	daadwerkelijk	voordeden	in	een	meer	dan	verwaarloosbare	frequentie.	
Gevangenen	 kwamen	 niet	 massaal	 in	 opstand	 omdat	 zij	 meestal	 geketend	 waren,	
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vaak	elkaars	talen	niet	verstonden	en	de	matrozen	en	overige	bemanning	altijd	bewa-
pend	waren.	Bovendien	kon	het	feit	dat	de	gevangenen	niet	wisten	hoe	het	schip	te	
besturen	na	een	succesvolle	opstand	ook	een	rol	hebben	gespeeld.	De	opvattingen	van	
Taylor,	dat	er	sprake	zou	zijn	van	veel	succesvolle	opstanden,	worden	niet	gesteund	
door	de	uitkomsten	van	de	TSTD-gegevens.	

Verschillende	onderzoekers	hebben	gezocht	naar	verklaringen	voor	het	feit	dat	er	zo	
weinig	succesvolle	opstanden	op	slavenschepen	waren.	Daarbij	is	gekeken	naar	aan-
tallen	 gevangenen	 die	 in	 opstand	 kwamen,	 het	 moment	 waarop	 de	 opstanden	 uit-
braken	(aan	de	kust	of	op	volle	zee),	de	uitrusting	van	schepen,	de	herkomstgebieden	
van	 gevangenen	 en	 de	 manier	 waarop	 de	 bemanning	 was	 voorbereid	 op	 eventuele	
opstanden.	

Richardson	heeft	 onderzoek	 gedaan	naar	de	periode	1698-1807	 en	komt	daarbij	op	
een	 totaal	 van	 353	 opstanden.	 Zijn	 onderzoek	 werd	 echter	 beperkt	 door	 onvolle-
dige	informatie	over	slavenopstanden	in	de	onderzochte	bronnen.	Op	basis	van	zijn	
onderzoek	concludeert	hij	toch	dat	waarschijnlijk	10%	van	de	slavenschepen	een	of	
andere	 vorm	 van	 opstand	 meemaakte.	 De	 opstanden	 van	 de	 gevangenen	 leidden	
zelden	tot	overname	van	het	schip	of	tot	terugkeer	met	het	slavenschip	naar	Afrika.	
Waarschijnlijk	stierven	er	gerekend	over	de	periode	1500-1867	niet	meer	dan	1%	van	
de	gevangenen	tijdens	opstanden	aan	de	Afrikaanse	kust	of	tijdens	de	overtocht.	Het	
gaat	in	deze	schatting	om	100.000	Afrikanen	die	tijdens	opstanden	stierven.258	
Gevangenen	die	in	opstand	kwamen,	waren	in	veel	opzichten	in	het	nadeel	hoewel	
zij	in	aantal	de	bemanning	ver	overtroffen.	De	bemanningsleden	waren	(altijd	)	goed	
bewapend,	 georganiseerd	 en	 gedisciplineerd	 en	 stonden	 onder	 gezaghebbend	 lei-
derschap.	Verder	 hadden	 zij	 het	 voordeel	 dat	 zij	 zich	 op	 de	 strategisch	 belangrijke	
posities	 van	 het	 schip	 bevonden,	 waardoor	 zij	 controle	 hadden	 over	 het	 dek.259	Als	
gekeken	wordt	naar	het	moment	waarop	de	opstanden	uitbraken	dan	blijkt	dat	het	
grootste	deel	plaatsvond	als	men	nog	aan	de	Afrikaanse	kust	was.	De	nabijheid	daar-
van	motiveerde	de	gevangenen	om	in	opstand	te	komen	en	zo	hun	vrijheid	te	her-
winnen.	Het	ging	hierbij	om	iets	meer	dan	50%	van	de	opstanden.260	Kansen	op	een	
geslaagde	 opstand	 deden	 zich	 ook	 voor	 als	 het	 schip	 op	 zee	 in	 slecht	 weer	 terecht	
kwam	en	men	de	hulp	van	de	gevangenen	nodig	had	om	schipbreuk	te	voorkomen.	
Taylor	 beschrijft	 een	 dergelijke	 situatie	 op	 het	 schip	 Phoenix	 dat	 in	 1762	 in	 zwaar	
weer	terecht	kwam	en	water	maakte.	De	322	gevangenen	aan	boord	werden	van	hun	
boeien	ontdaan	om	te	helpen	het	schip	leeg	te	hozen.	De	gevangenen	deden	na	twee	
dagen	een	poging	om	het	schip	te	overmeesteren.	Dit	 lukte	echter	niet;	de	beman-
ning	beschikte	over	voldoende	wapens	en	schoot	bij	het	neerslaan	van	de	opstand	50	
gevangenen	dood.261

Vrouwen	(en	in	mindere	mate	kinderen)	speelden	een	cruciale	rol	bij	het	voorberei-
den	van	opstanden.	Zij	waren	immers	niet	geboeid	en	konden	zich	vrij	over	het	schip	
bewegen.	Daardoor	wisten	zij	ook	waar	wapens	opgeslagen	werden	en	welke	moge-
lijkheden	er	voor	de	gevangenen	waren	om	daarbij	te	komen.

DEEL	2 Het	slavenschip
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Soms	lukte	het	om	de	vrijheid	te	herwinnen	door	onoplettendheid	of	inschattings-
fouten	van	de	bemanning.	In	1716,	voor	de	kust	van	Gambia,	maakte	de	bemanning	
van	het	uit	Londen	afkomstige	slavenschip	Anne	&	Priscilla	de	fout	om	gevangenen	op	
het	 bovendek	 te	 laten	 helpen	 bij	 het	 uitvoeren	 van	 verschillende	 werkzaamheden.	
De	bemanning	had	overal	op	het	dek	los	hout	laten	slingeren.	De	gevangenen	grepen	
toen	hun	kans	en	gebruikten	de	stukken	hout	als	wapen,	sloegen	de	kapitein	dood	
en	overmeesterden	het	schip.262	Van	belang	voor	de	kans	op	het	uitbreken	van	opstan-
den	blijkt	ook	de	herkomst	van	de	gevangenen	te	zijn	geweest.263	Volgens	Behrendt	
e.a.	lijkt	de	belangrijkste	bepalende	factor	bij	het	uitbreken	van	opstanden	het	her-
komstgebied	van	de	gevangenen	te	zijn	geweest.	Daarnaast	speelde	de	aanwezigheid	
van	een	groot	percentage	vrouwen	onder	de	gevangenen	ook	een	rol.	Uit	dit	onder-
zoek	komt	naar	voren	dat,	hoewel	maar	10%	van	de	gevangenen	afkomstig	was	van	de	
Upper	Guinea	Coast	(door	Nederlanders	als	de	Bovenkust	aangeduid)	en	ten	zuiden	
van	de	Bocht	van	Biafra,	40%	van	de	opstanden	plaatsvond	op	schepen	die	hun	gevan-
genen	uit	deze	regio	hadden	gehaald.264	Er	is	meer	onderzoek	nodig	om	hiervoor	een	
verklaring	te	kunnen	vinden.

De	dreiging	van	opstanden	dwong	de	Europese	slavenhandelaren	er	natuurlijk	toe	
allerlei	 preventieve	 maatregelen	 te	 nemen.	 Het	 ging	 daarbij	 onder	 andere	 om	 het	
aanbrengen	 van	 extra	 verschansingen	 en	 het	 aannemen	 van	 meer	 bemanning	 dan	
op	 normale	 koopvaardijschepen	 van	 dezelfde	 omvang.	 Volgens	 Richardson	 was	 er	
sprake	 van	 50%	 meer	 bemanning	 op	 slavenschepen.	 Deze	 maatregelen	 leidden	 tot	
een	 opmerkelijke	 daling	 van	 het	 aantal	 gevangenen	 dat	 gemiddeld	 per	 reis	 werd	
verscheept.	 Dat	 aantal	 zou,	 tussen	 1680	 en	 1800,	 9%	 hoger	 zijn	 geweest	 als	 er	 geen	
opstanddreiging	had	bestaan.265	

De	 inrichting	 van	 het	 schip	 was	 van	 groot	 belang	 bij	 het	 voorkomen	 van	 opstanden.	
Nadat	een	schip	zijn	handelsgoederen	in	Afrika	had	gelost	werd	het	gereedgemaakt	om	
als	slavenschip	verder	te	reizen.	Behalve	het	verbouwen	van	het	tussendek	tot	verblijven	
voor	de	gevangenen	werden	er	op	verschillende	plaatsen	verschansingen	(	in	het	Engels	
ook	wel	‘slave	bulwarks’	genoemd)	geconstrueerd.	Deze	verschansingen,	waarop	kleine	
kanonnen	werden	geplaatst,	waren	uiterst	effectief	bij	het	beëindigen	van	opstanden.	
Vooral	Engelse	en	Franse	slavenschepen	waren	van	dergelijke	verschansingen	voorzien.	

Er	zijn	aanwijzingen	dat	er	meer	opstanden	waren	op	grote	dan	op	kleine	schepen.	
Doordat	 grote	 schepen	 langer	 aan	 de	 kust	 bleven	 voordat	 zij	 het	 gewenste	 aantal	
gevangenen	aan	boord	hadden,	was	de	kans	op	opstanden	er	relatief	groot.	Door	het	
langere	 verblijf	 aan	 de	 kust	 nam	 ook	 de	 kans	 op	 sterfte	 van	 bemanningsleden	 toe.	
Ook	 deze	 omstandigheid	 vergrootte	 de	 kans	 op	 opstanden.266	 Volgens	 Behrendt	 is	
het	voor	het	verklaren	van	het	ontstaan	van	opstanden	aan	boord	van	slavenschepen	
echter	niet	erg	relevant	om	te	kijken	naar	het	type	of	de	afmeting	van	het	schip,	de	
bewapening	of	het	aantal	bemanningsleden.	De	belangrijkste	factor	hierbij	was	het	
herkomstgebied	 van	 de	 gevangenen,	 maar	 ook	 het	 percentage	 vrouwen	 onder	 de	
gevangenen	was	van	belang.267	
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Uit	onderzoek	van	Postma	blijkt	dat	er	 in	de	periode	1685-	1785	sprake	was	van	25	
opstanden	op	Nederlandse	slavenschepen.268	Hiervan	vonden	er	zes	plaats	in	de	peri-
ode	 1685-1731(schepen	 van	 de	 WIC)	 en	 de	 overigen	 op	 schepen	 van	 de	 MCC	 tussen	
1735	en	1785.	Uitgaande	van	58	onderzochte	slaventochten	van	de	MCC	concludeert	
Postma	dat	op	elke	vijf	slaventochten	er	één	opstand	plaatsvond.	Als	deze	verhouding	
maatgevend	is	voor	de	Nederlandse	slavenhandel	in	het	algemeen,	dan	zou	er	voor	
de	gehele	Nederlandse	slavenhandel	sprake	zijn	van	300	opstanden.269	De	informatie	
over	verzet	op	slavenschepen	is,	zowel	wat	de	Nederlandse	als	de	buitenlandse	sla-
venhandel	betreft,	uiterst	summier.	Zeker	is	dat	er	soms	verzet	werd	geboden	en	dat	
gevangenen	zich	niet	altijd	bij	hun	lot	neerlegden.	De	beschikbare	informatie	bevat	
echter	zo	veel	lacunes	dat	er	geen	algemene	uitspraken	gedaan	kunnen	worden	over	
de	frequentie	en	de	gevolgen	van	deze	opstanden.	De	gegevens	uit	de	TSTD	tonen	
echter	aan	dat	er	sprake	was	van	een	relatief	gering	aantal	opstanden.

Ondanks	de	beschikbaarheid	van	(voornamelijk)	Engelse	verslagen	over	de	situatie	
op	 slavenschepen,	 is	 het	 niet	 mogelijk	 de	 precieze	 gang	 van	 zaken	 bij	 een	 opstand	
te	beschrijven.	De	verslagen	die	abolitionisten	publiceerden,	benadrukten	de	wreed-
heid	en	onmenselijkheid	die	er	heersten.	De	mate	van	overdrijving	die	daarbij	werd	
toegepast	is	niet	vast	te	stellen.	Deze	verslagen,	vaak	van	voormalige,	tot	inkeer	geko-
men,	Engelse	slavenhandelaren,	kunnen	natuurlijk	niet	bij	voorbaat	als	onwaar	ter-
zijde	worden	geschoven	maar	vergen	wel	een	kritische	beschouwing.
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