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waaronder Europese slavenschepen
vanAfrikanaardeNieuweWereldvoe-
ren. InWest-AfrikawarendeNederlan-
ders invloedrijker dan de 5 procent
suggereert.Vanuithunhandelsposten
– met als centrum het kasteel van El-
mina aan de kust van huidig Ghana –
werdenookAfrikaanseslavengeleverd
aan Portugese schepen, soms aan En-
gelse schepen of aan Amerikaanse.

Ongeveer twee eeuwen lang, van
1637,toendeWest-IndischeCompagnie
hetkasteelvanElminaveroverdeopde
Portugezen, tot het begin van de 19de
eeuw,opereerdeNederlandinhethart
vande overzeese handel in Afrikanen.
Erwas eenperiode, vanaf 1689 tot hal-
verwege de volgende eeuw, dat Portu-
gezeneenhandelspas inElminamoes-
ten halen om verderop aan de Afri-
kaanse westkust slaven te mogen
kopen – zo hadden de landen het on-
derling afgesproken.

Hoofdschuldigen
Als je de trans-Atlantische slavenhan-
delwiltopdeleninschuldigeEuropese
naties, danwarener tweehoofdschul-
digen (Portugal en Groot-Brittannië)
endriemeelopers:Spanje,Frankrijken
Nederland.Alkunjemisschienzeggen
dat een onderscheid naar Europese
landsgrenzenmisleidendis,omdatde
trans-Atlantische slavenhandel van

Amerikaan, geen toeval). En in 2002
verrees in Amsterdam een nationaal
slavernijmonument,eenkleineander-
halve eeuw nadat de slavernij in Suri-
name en op de Antillen werd afge-
schaft.
Datmonumentwerkte als eenkata-

lysator. Er kwameennationaal onder-
zoeksinstituut,tentoonstellingenwer-
dengeorganiseerd,theatervoorstellin-
gen gemaakt, er verschenen artikelen
indekrant,hetslavernijverledenwerd
opgenomen in de historische canon,
hetHistorischNieuwsbladorganiseerde
‘eendagvandeslavernij’enin2011was
erzelfseentv-serievandepubliekeom-
roep.De Slavernij, gepresenteerd door
Daphne Bunskoek en Roué Verveer,
was na De Oorlog de tweede grote his-
torische serie van deNTR.
Nakomelingenvanslavenjoegende

oplevende publieke belangstelling
aan.Wat daarbij hun – bewuste of on-
bewuste – strategie was: de wrede en
dramatischekantenvandezegeschie-
denis benadrukken. Aanzetten. Soms
ookoverdrijven. In elkgevalniet: rela-
tiveren. Toen de drijvende kracht ach-
ter het monument, Barryl Biekman,
een ronde maakte langs Tweede Ka-
merleden om steun te krijgen voor
haarplanvroegendegeschrokkenpar-
lementariërs:hadhetnietwatminder
gekund? Nee, want dan hadden ze
waarschijnlijknietgeluisterd.Hetwas
nodig omde aandacht te krijgen.
Maar de strategie kon ook groteske

vormen aannemen. De Surinaamse
econoom Armand Zunder kwam in
2008naarbuitenmetdeclaimdatNe-
derland379miljardeurocompensatie
moest betalen aan vooral nakomelin-
genvanAfrikaanseslaveninSuriname.
Hijbaseerdedatbedragopberekenin-
gen die nogal wankel waren opge-
bouwd.
Zouhet kunnendat sommigemen-

sen juist door dit soort claims weinig
van de slavernijgeschiedenis willen
weten? Dat ze juist daardoor deze ge-
schiedenis niet serieus nemen?
HetNederlandseaandeelindetrans-

Atlantischeslavenhandelwasaanzien-
lijk. Het door historici becijferde per-
centage van 5 procent is verraderlijk,
omdat dat is gebaseerd opde vlaggen

at de commerciële uitbater van het
West-IndischHuisinAmsterdamdege-
schiedenis liever verborgen houdt, is
misschiennogtebegrijpen.Het fraaie
herenhuis inhetcentrumwasooithet
hoofdkwartier van de West-Indische
Compagnie, het bedrijf dat een eeuw
lang zijn Nederlandse alleenrecht op
het kopen en verschepen van Afri-
kaanse slaven overzee beschermde.
Maar dat hij die historie kanwegmof-
felen zonder dat demeeste bezoekers
daar iets vanmerken, is veelzeggend.
Het tekentdeonbekendheid vandeze
geschiedenis.
Terwijl dit verleden zo zichtbaar is:

erwonenveelzwartemenseninNeder-
land. Welk andere deel van de Neder-
landsegeschiedenis looptzozichtbaar
over straat? Welk deel van de vader-
landsehistorieiszoduidelijkaanwezig
als jedetvaanzetenbijvoorbeeldnaar
het Nederlandse voetbal kijkt of naar
een Amerikaanse speelfilm?
Toegegeven, de aandacht voor het

Nederlandse slavernijverleden is de
laatste jarenbehoorlijkopgeleefd.Dat
is eenwonderlijk proces geweest. Een
eeuwoudegeschiedeniskwamopeens
in de belangstelling te staan.
In1990zagdeeersteuitgebreidestu-

dienaardeNederlandseslavenhandel
het licht (gemaakt door een Friese

meet af aan een West-Europese busi-
ness was waarin allerlei belangen en
verantwoordelijkheden door elkaar
liepen.

De Nederlandse geschiedenis van
slavenhandel en slavernij ligt niet al-
leen in Suriname of op de Antillen,
maar ook in bijvoorbeeld Brazilië. De
compagnieverscheeptetussen1636en
1645 bijna 25.000 Afrikaanse slaven
naar toenmalig Nederlands-Brazilië.
En inde 18deen 19deeeuwvoerenPor-
tugees-Braziliaanse schepen recht-
streeks naar Elmina om daar, en ver-
derop inWest-Afrika, slaven te kopen.
WeggevoerdeAfrikaanseslavenenhun
nakomelingenwarentotverinde19de
eeuw de grootste bevolkingsgroep in
de Nieuwe Wereld, bouwden die we-
reld op – dat is ook Nederlandse ge-
schiedenis.

Hoe die geschiedenis tot op de dag
van vandaag doorwerkt, is in Brazilië
goedtezien.Het landisnietdevrolijke
meltingpot waarvoor het vaak wordt
gehouden. InBrazilië hanterendepu-
bliekeuniversiteitennuracialequota:
zezijnverplichteenvastgesteldaantal
studieplekken te reserveren voor jon-
geren met een zwarte of gekleurde
huid.Het is een erfenis vande (Neder-
landse) slavenhandel en slavernij.

Een kleine tweeënhalve eeuw, van
1637tot1872,washetkasteelvanElmina
in Nederlandse handen en in die tijd
groeide het uit tot een van de voor-
naamstecentravandeslavenhandel in
West-Afrika. Het kasteel is nu een be-
zienswaardigheiddiebijbezoekersuit
de hele wereld hevige emoties los-
maakt,niet indelaatsteplaatsbijAfro-
Amerikanen, Jamaicanen of Surina-
mers op zoek naar hun roots. Het ge-
bouw was een bewaarplaats van hun
vooroudersdieuit het Afrikaansebin-
nenlandwerdenaangevoerdenalsvee
werdenbewaard inkale stenenholen,
alvorens zenaar de Europese schepen
werden geleid.

Het kasteel van Elminawas ook het
regiecentrumvandeNederlandse sla-
venhandeldie langsdeheleWest-Afri-
kaanse kust plaatsvond – vanuit deze
plek werd die mensenhandel groten-
deels aangestuurd.

Bijdeopgeleefdeaandachtvoorhet

Hebhet ook ove
We moeten de slavernij-

geschiedenis ontdoen van het
clichébeeld: witte daders en

zwarte mensen als louter
slachto!ers, schrijft

Marcel van Engelen. Juist ook
in Nederland, dat twee eeuwen
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Nederlandseslavernijverledenbegint
hetverhaalvaakbijdeverschepingvan
desamengepakteengeketendeAfrika-
nen – het gruwelijkste deel van deze
trans-Atlantischehistorie.Verdergaat
hetvooraloverdeslavernij inAmerika
en het Caribisch gebied, waar deweg-
gevoerdeAfrikanenvoor80procentin
suikerrijke gebieden belandden, me-
rendeels om er te werken op de plan-
tages. Het zijn de nakomelingen van
deslavendiedezegeschiedenis levend
houden, en het grootste en meest re-
cente deel ligt daar.
Wat daaraan vooraf is gegaan, hoe

het allemaal is begonnen, hoe de sla-
venhandel inWest-Afrikaverliep,blijft
almaarschimmig.Erwordtweliswaar
geregeldgewezenop‘Afrikaansecolla-
borateurs’ die de slaven hebben ver-
kocht aan de Europeanen, maar hoe
die contacten verliepen en wat de rol
vanAfrikanenzelfwas,wordtnooithe-
lemaalduidelijk.Er isveelminderover
bekend. Afrikaanse volken die in het
binnenlandoorlogvoerdenofuitcom-
mercieel gewin mensen roofden, lie-
ten geen archieven of handelscorres-
pondentie na. De Europeanen die dat
wel deden, kwamen tot het einde van
de 19de eeuwhet binnenland niet in.
Erspeeltnogietsanders.Bijdegenen

dieaandachtvragenvoordezegeschie-
denis – in Nederland vooral mensen
van Surinaamse en Antilliaanse her-
komst – proef je weinig behoefte om
naar de Afrikaanse zijde te kijken.
De geschiedenis van slavernij in

Amerika en het Caribisch gebied is
voor velen zo pijnlijk en heeft zo lang
weinigaandachtgekregen, tenminste
hier in Nederland, dat eerst en vooral
de grote schande ervanwordt belicht
– begrijpelijk. Daarbij wordt een over-
zichtelijke tweedeling gemaakt:men-
sen vanAfrikaanseherkomst zijn eeu-
wenlang geknecht en vernederd, en
mensen van Europese afkomst maak-
ten zich daaraan schuldig.
OokindeVerenigdeStatenwordtde

Afrikaanse rol in deze geschiedenis
vaak genegeerd, schreef Henry Louis
Gates in 2010 in TheNewYork Times. De
geromantiseerde geschiedversie die
volgens hem sterk leeft: voorouders
van zwarte Amerikanen werden uit

Afrikaweggeroofddoorevilwhitemen.
Als je jeverdiept inhoelevenen(sla-

ven)handel in en rondhet kasteel van
Elminazijnverlopen,ontdek jeechter
dat de Nederlanders, de Europeanen,
totaanheteindevande19deeeuwwei-
nig tot niets hadden te vertellen in
West-Afrika.Zeverbleveninhunforten
enhandelspostenaandekust,meten-
keletientallenmannen,of hooguiteen
paarhonderd.Zekwamenhetmoeilijk
doordringbare en levensbedreigende
binnenland niet in. Dat hoefde ook
niet, want de (slaven)handel kwam
naarhentoe.Afrikanenhaddendesla-
venhandel volledig in handen tot het
moment dat de slaven aan de Europe-
anenwerden overgedragen.
Slavernij en slavenhandel waren al

alomaanwezigophetcontinentvoor-
dat de Europese zeevaarders subsaha-
raans Afrika bereikten. Afrikanen vie-
len in slavernij door oorlog (gevange-
nen), door een veroordeling van een
lokale leider of door een schuld. Het
landgoldalsgemeenschappelijkbezit;
slaven daarentegen waren een vorm
van privébezit. Voor West-Afrikaanse
volkenwashetniet vreemdomslaven
teruilentegenspullen.Zokondetrans-
Atlantischeslavenhandelbeginnenen
grootschalig en langdurig doorgaan.

Afrikaans systeem
DeAmerikaanseafrikanist JohnThorn-
ton gaat zelfs zo ver de trans-Atlanti-
sche slavenhandel door westerlingen
‘deuitgroei’vaneenAfrikaanssysteem
te noemen. Hij draait het om. Hij be-
kijkt deze geschiedenis vanuit Afrika,
inplaatsvanvanuitEuropaof Amerika.
Hij zegt inwezen: neemdeAfrikaanse
rol in deze trans-Atlantische geschie-
denis eens serieus. Pas dan begrijp je
hoe deze verstrekkende mensenhan-
delzichheeftkunnenvoltrekken,zon-
der dat de Europeanen demankracht
en de militaire middelen hadden om
Afrikaanse leiders en koopmannen
hunwil op te leggen.
Historici in Ghana zeggen min of

meer hetzelfde: de trans-Atlantische
slavenhandel isniet los te zienvanhet
inheemse,Afrikaanse systeemvansla-
vernij. Ze waren met elkaar vervloch-
ten.ToenvanuitEuropadetrans-Atlan-

tische slavenhandel werd beëindigd
(formeel aan het begin van de 19de
eeuw; in werkelijkheid staken slaven-
schepenzekertot 1866deoceaanover)
bleef het inheemse systeem bestaan.
Tot 1900bestondeninhetbinnenland
van de Goudkust nog markten waar
mensen als veewerden verhandeld.

Uit oude ooggetuigenverslagen
blijktnogietssterkers:devoornaamste
leveranciersvanslavenvanuithetach-
terland van de Goudkust, de Ashanti,
waren verbolgen dat de Europeanen
aanhetbeginvande19deeeuwwilden
stoppen met de slavenhandel. De ko-
ningvandeAshantiwildegraagdoor-
gaan. Het was lucratieve business. En
waar moest hij anders heen met zijn
oorlogsgevangenenendemannenen
vrouwen die in het noorden werden
geroofd en die hij als centrale macht
ontving? Ashanti-koning Osei Bonsu
vroeg zich in 1820 tegenover de Britse
gezant JosephDupuis ook af: waarom
vindendeBrittendehandel inmensen
opeens slecht terwijl ze die eerst goed
vonden?

De Afrikaanse betrokkenheid, voor
alleduidelijkheid,doetniets af aande
Europeseof Nederlandse rol. DeWest-
Europeanen die in Afrika mensen op-
kochtenenverscheepten,cultiveerden
een dubbele moraal: wat thuis niet
mocht,mocht ver vanhuiswel. Ze zet-
ten hun eigen ethiek aan de kant, uit
economisch gewin. En ze ontwikkel-
den een racistische ideologie om de
mensenhandel en slavernij goed te
praten.

DeAfrikaansebetrokkenheidmaakt
dezegeschiedenisvoordeslachtoffers
enhunnakomelingenooknietminder
pijnlijk–eerderpijnlijker.Maareense-
rieuze geschiedenis verdient serieuze
aandacht. Dat betekent ook het losla-
ten van verhullende stereotypen over
wittedadersenzwartemensendielou-
ter slachtoffer waren. Ook de geschie-
denis van de trans-Atlantische slaven-
handel is grijs.

Marcel van Engelen (1971) is
journalist en schrijver, onder
meer van Het kasteel van
Elmina dat vrijdag uitkwam bij
uitgeverij De Bezige Bij.

er zwarte daders
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het kasteel van elmina

Gelegen aan wat ooit de Goudkust heette, is
het kasteel van Elmina de oudste Europese ste-
nen nederzetting in Afrika bezuiden de Sahara.
De bouw ervan door de Portugezen, in 1482,
was de eerste stap van de Europese kolonisatie
van ‘Zwart Afrika’. Christo!el Columbus was
zeer waarschijnlijk getuige van de uitbouw van
het kasteel. Tien jaar later zou hij ‘Amerika ont-
dekken’ en de twee bases van de trans-Atlanti-
sche slavenhandel met elkaar verbinden.

knooppunt

hoofdstromen tussen 1500-1900
transport

De Ashanti waren de voornaamste leveran-
ciers van slaven vanuit het achterland van de
Goudkust.

Elmina


