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We kennen de verhalen over de Afrikanen die als slaaf naar de overkant van de
Atlantische Oceaan werden gebracht en er een vreselijk leven tegemoet gingen.
Heel soms verzetten zij zich al tijdens de reis tegen dat lot. Spectaculair was
het oproer aan boord van het Zeeuwse slavenschip de Neptunus in 1785. Een
belangrijke bron voor deze geschiedenis zijn de brieven van Louis Rheeder,
commandant van het fort Nassau te Mourée aan de Goudkust (het huidige Ghana),
aan Adolph Thierens, WlC-gouverneur in Elmina. Ruud Paesie onderzocht de ware
toedracht en schreef er onlangs een boek over.
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De slavenhandel, mezzotint van lohn Raphael Smith
naar een schilderij van George Morland uit 1791. Rijks
museum, Amsterdam. lnzet: voetboeien. Zonder voet
en handboeien was geen slavenschip compleet.

in de avond was uitgebroken, nadat
enkele slaven kans hadden gezien om
zich van hun hand- en voetboeien te
bewijden. Daarna braken zij het llzercn
rooster open, klommen aan dek en
vielen de toegeschoten bemanningsleden met slag- en steekwapens aan.
De kok en bootsmansmaat raakten
daarbij gewond en verscheidene slaven
zagen kans om overboord te springen.
Ondanks alle commotie slaagde het
scheepsvolk erin de andere opstandelingen weer terug in de ruimen te
drijven, maar het kon niet verhinderen
datzíi daar de palissaden en houten

schotten van de slavenverblijven afbraken. Zo kregen de slaven toegang tot

p maandagavond 17
oktober rond zeven uur

hoorde commandeur
Rheeder vier'noot-schoten', afkomstig van de
Neptunus. Hij gaf direct orders en
zond manschappen met kano's ter

assistentie naar het in nood verkerende slavenschip. Een paar uur later
keerden zij onverrichterzake terug,
gevolgd door de bemanningsleden
van het Nederlandse slavenschip. Uit
hun relaas bleek dat de opstand woeg

de kruit- en wapenkamer. In daaropvolgende r,'uurgevechten, waarbij de
bemanning met'kogels, zout, en walze
maar hadden' op de slaven schoot, werd
een matroos gedood. Inmiddels waren
de te hulp geschoten kano's met Afrikanen van Mourée gearriveerd en die
trachtten de muiters tot rust te manen.
Tevergeefs. Schreeuwend antwoordden
die dat zil zich niet wilden overgeven
en zouden doorvechten tot alle blanken
gedood waren. Bovendien dreigden zij
het schip op te blazen en raadden de
'wijneegers [aan], zoo ze niet haar leeve
wilden verliezerl, omzichzo snel mogelijk uit de voeten te maken. Na deze
woorden sprongen die onmiddellijk in
hun kano's en roeiden weg. De bemanningsleden verloren daarna de controle
over het schip en waren genoodzaakt
om het voorbeeld van de Afrikanen te
volgen. Ook zij zochten een goed heenkomen en brachten zich met de sloep in
veiligheid. Daarna kapten de opstandelingen de ankerkabels van de Neptunus
en dreven stuurloos weg. Alleen'den
Heemel' zal weten wat er met hen zal
gebeuren, schreef de commandant van
Nassau in zijn eerste brief.

De kapitein Yrras nog aan wal
feling zal niet bep aald

Zij n vertwij

,

zijn weggenomen toen hij bovendien
vernam dat kapitein Vervenne niet aan
boord was geweest. Die bevond zich
aan wal, in het nabij liggende Engelse
Cape Coast Castle, en was zodoende
nog onwetend over de gebeurtenissen
op zijn schip. Met spoed zond Rheeder
hem twee brieven. Daarna schreef hij
zijn verslag aan Thierens, dat hij rond
middernacht verstuurde. De weergave
van de beschreven gebeurtenissen in
fort Nassau wordt door Carel Rtihle, de
passagier van de Neptunus die op de
bewuste avond bij zijn wiend Rheeder
op bezoekwas, in grote lijnen onderschreven. Het verschil zit hem in de
details. Zo noemde Rtihle half acht als
tijdstip van de opstand, zouden er twee
schoten vanaf de Neptunus zijn gelost
en zond Rheeder drie kano's met'wijnegers' ter assistentie.
In de daaropvolgende twaalfuur
volgden de gebeurtenissen elkaar snel
op en door de toenemende betrokkenheid van buitenstaanders kwamen ze in
een stroomversnelling. De verzonden
brieven waren op de bestemde plaatsen
afgegeven enVervenne had zich naar
Mourée gehaast, waar hij zich met de
rest van zijn bemanning herenigde. Vandaar voeren zij in het donker naar de
Neptunus om hun schip te ontzetten. Of
Vervenne ook daadwerkelijk aan boord
is geweest, werd door Rheeder later in
twijfel getrokken.
Engelse en Afrikaanse plunderaars
Het bericht over de slavenopstand
verspreidde zich als een lopend vuurtje.
Vooral het nieuws dat het slavenschip
door de bemanning was verlaten. Dit
bood perspectiefvoor bergers en velen
grepen de gelegenheid aan om uit de
chaotische situatie voordeel te behalen.
Zo ook kapitein James Charles, gezagvoerder van het Engelse slavenschip
Africa, die op dinsdagmorgenVervenne
te'hulp' schoot. Aangestuurd door dezelfde drijfueren doken tientallen kano's
met bewapende Afrikanen uit Mourée,
Cormantijn, Anamabo en andere kustdorpen op bij de schepen. Volgens de
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dinsdagmorgen 1B oktober Anthony lan
vanVolbergen, de kapitein van het Nederlandse admiraliteitsschip de Pollux
dat voor Elmina lag, over de stand van
zaken geïnformeerd en hem verzocht
omVervenne bijstand te verlenen. Van
Volbergen gaf daarop direct bevel om
alles in gereedheid te brengen om uit te

atie beoordelen. Mocht fet slavenschip
zijn verdwenen, dan zou hij verder tot
Accra zeilen en daar tot 1 november de
brieven van de Compagnie afwachten.
Om half twaalf, precies op het moment
datVanVolbergen aan boord stapte, zag
hij 'een sterke vlam' in de verte opgaan,
gevolgd door twee zware donderslagen,

De kapitein zag een'sterke vlam' in de verte opgaan,

gevolgd door twee zware donderslagen
zeilen. In de tussentijd stelde hij samen
met de gouverneur een plan op. Eerst
zou hij naar Mourée zeilen en de situ-

Een schip

ontploft op

seum Amsterdam.

zee, eind

1

8de eeuw. Rijksmu

wat hem'niet veel goeds voorspelde'.
Eenmaal onderzeil kwamen ze een Portugese schoener tegen en de gezagvoerder liet de schipper aan boord brengen.
Die verklaarde dat hij het slavenschip
na een hevig r'.uurgevecht, waarbij over
en weer met musketten en kanonnen
was geschoten, boven Anamabo de
lucht in had zien vliegen. Na de explosie
was van het snauwschip niets meer te

zien, alsofhetvan de aardbodemwas
verdwenen. Vergelijkbare rapporten
kreeg hij van fort Nassau en nu het
'genoegzaam zeeker zijnde' dat hij niets
meer kon doen, besloot Van Volbergen
om naar Elmina terug te keren.

ll

,

Ten minste 150 doden
De opstand had een hoge tol geëist.
Zelfs dagen later dreven nog stoffelijke
overschotten in zee, soms op flinke
afstand van de plaats waar het schip
geëxplodeerd was. Zo noteerdeVan
Volbergen drie dagen na de ramp in zijn
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journaal dat er verscheidene lijken langs
zijn schip voorbij waren gedreven.
Over het totale dodental kan slechts bij
benadering iets worden gezegd. Omdat
er veel zieke slaven aan boord waren,
konVervenne het precieze aantal omgekomen gevangenen niet noemen. Wel
wist hij te melden dat er ten minste 57
bij de explosie de dood hadden gevonden en dat 150 ounce goud en 5.000
pond ivoor verloren waren gegaan.
Quaque, de anglicaanse missionaris,
noemde een aantal van ongeveer I50
slaven. Op basis van het aantal ingekochte slaven, dat rond de 200 schommelde, mogen we ervan uitgaan dat aan
de zijde van de opstandelingen ten minste 150 doden te betreuren zijn geweest.
Gezien het geringe aantal overlevenden,
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schijnlijk zo'n 170 omgekomen.
Aan de andere zijde vielen achttien
doden onder de Europeanen en sneuvelden er volgens de dorpsoudsten 240

Afrikaanse kustbewoners. Om onderhandelingstechnische redenen zullen
zij het aantal slachtoffers vermoedelijk
iets hebben overdreven. Uitgaande van
ruim 200 verongelukte Afrikanen zal
het totale dodental de 400 zeer dicht
genaderd hebben.
Rampspoed of wanhoopsdaad
Na de reconstructie van de opstand en
de tragische afloop resteert de vraag:
waardoor vloog de Neptunus de lucht
in?Was het een ongelukkige treffer in
de kruitkamer of een wanhoopsdaad
van de in het nauw gedreven opstandelingen?Vervenne noch Rtihle, de
twee opvarenden die bij terugkomst
in Nederland een beëdigde verklaring
aflegden, spraken zich daarover uit. Ook
Johan Black, een scheepsjongen die

jaren later een verklaring aflegde, moest
daarop een ant\,voord schuldig bli;'ven
en verklaarde slechts dat hij de oorzaak van het ongeluk niet had kunnen
ontdekken. De journalen van de Polh-x
geven evenmin uitsluitsel.
Daarentegen was commandant Rheeder
ervan overtuigd dat de opstandige slaven zich zelfhadden opgeblazen. Over
de explosie schrijft hij namelijk dat die
'zeeker door de slaven die meester van 't
polver waaren is geschiet'. Ook Thie-

I

GESCHIEDENIS lvlAGAZ NE. nr

I

JAN"/tË8. 201

7

Rout€ van de
Neptunus

3ed Stamkot, caÍograÍ$ich bui MAe Am$erdam

slechts achttien slaven werden uiteindelijk uit het water gevist, ziin er waar-
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rens, die niet alleen de brieven van
Rheeder had gelezen, maar ookVervenne en de bemanningsleden van de
Neptunus had gesproken, berichtte in
vergelijkbare woorden aan de bewindhebbers van deWest-Indische Compagnie: Vervenne 'heeft een opstand
onder zijn slaaven gekregen, hetgeen
van gevolg is geweest dat de slaaven het
polver in brand hebben gestoken, en
de slaaven met het schip in de lugt zijn

gesprongen.

De slaven bliezen de
Neptunus bewust op

-

wellicht als collectieve
zelfmoord
Dat Thierens ook daadwerkelijk met
ooggetuigen gesproken heeft, blijkt uit
het verslag van zes voormalige be-

april 1786 aandacht in de Independent
Journal. Twee weken later bereikte het
nieuws de Republiek.
Ook op de kust van Guinea deed dit verhaal de ronde. Paul Erdmann Isert, een
Duitse botanicus die als opperchirurgijn op het Deense fort Christiansborg
werkte, schreef hierover het volgende:
'In het jaar l7B5 regtten de slaaven van
een Hollandsch schip een oproer aan,
ten zelfden dage, dat ze naWestindien
vervoerd zouden worden. Zrl ovet
wonnen de Europeërs, en sloegen ze'
alle dood, uitgenomen een kleinen
scheepsjongen, die in den top van
den grooten mast was geweeken. Voor
dat de blanken te eenemaal verwonnen waren, hadden deeze verscheiden
noodschooten gedaan, welke men in
het land had gehoord, en hen daarom
eene menigte kano's met gewapende
vrijnegers te hulpe zond.Zodra als dezen het schip naderden, en de oproerige
slaaven zagen, dat ze te kort zouden
schieten, overleiden zij, datze zigzelv
van kant wilden helpen. Tot dat einde
liep er één met een brandend hout in de
kruidkamer, en deed dus het schip in de
lugt springen.'
Op basis van al deze bronnen lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat de opstandige slaven de Neptunus met opzet
de lucht in hebben laten vliegen. Blijft
echter de vraag of dit de daad was van
één wanhopige Afrikaan, die zonder
instemming van de overigen handelde,
of dat er daadwerkelijk sprake was van
een collectief besluit tot suïcide. De verklaringen lijken wel sterk op dit laatste
te wUzen.

manningsleden van de Neptunus. Zij
verklaarden op 21 oktober 1785 te
Elmina dat de slaven niet alleen kort
na de opstand al gedreigd hadden
om het schip op te blazen, maar de
Ruud Paesie is historicus. Dit
volgende dag de daad bij het woord
artikel bestaat uit fragmenten
hadden gevoegd. De woorden die de
uit zijn boek S/ovenopstand op
secretaris van Elmina uit hun mond
+ ê'+
de Neptunus. Kroniekvan een
optekende, laten aan duidelijkheid
wanhoopsdaad (Walburg Pers 2016).
niets te wensen over: 'De slaven ziende
Verdere
informatie over boek en auteur
dat er zooveel van hun dood geschooten
vinden
op www.paesie.nl
polver
te
gingen
naar't
beneeden
wierden,
en lieten't schip springen.' Eenzelfde

is

