Handel in Slaven
verkocht
In 1814 schaft Nederland de slavenhandel af. Slavenhandel was nu per wet
verboden. Dat betekende dat er geen slaven meer gekocht mochten worden in
Afrika en vervoerd naar Amerika en daar verkocht.
De slaven die op de plantages werkten waren nog niet vrij. Zij moesten blijven
werken voor hun meesters. Pas in 1863 wordt de slavernij helemaal afgeschaft.

Fort Elmina
Voor de kust van Afrika hadden de Nederlanders een paar grote forten in bezit,
zoals bijvoorbeeld Fort Elmina in Ghana. Hier werden Afrikaanse slaven naar toe
gebracht. Met een schip werden ze naar de andere kant van de oceaan vervoerd.
Verkocht
Afrikaanse stamhoofden verkochten hun gevangenen aan
Nederlandse kooplieden.
In ruil voor geweren, kruit en brandewijn kwam de
Nederlander goedkoop aan zijn slaven. Het stamhoofd
maakte zijn gevangen buit tijdens een oorlog. Hij verkocht
hen. De Nederlandse koopman nam de slaven mee naar Fort
Elmina.
Brandmerken
De Afrikanen werden gebrandmerkt met een gloeiende ijzeren tang. Dat was het
teken dat ze van nu af slaaf waren, bezit van Nederlandse kooplieden. Die sloten
hen op in de donkere kelders van het fort. Daar moesten ze wachten tot er genoeg
slaven waren om een schip mee te vullen.
Aan boord
Geboeid werden de slaven aan boord gebracht en in
het ruim van het schip gestouwd.
De slavenhandelaar wilde veel geld verdienen, dus hij
stopte heel veel slaven tegelijk in zijn schip.
De reis over zee was verschrikkelijk. Benedendeks was
er weinig frisse lucht. Veel slaven werden ziek of
gingen zelfs dood.

Curaçao
Na een lange reis kwam het schip aan in Curaçao. Hier
kregen de slaven vers eten en werden ze opgeknapt.
Dat was belangrijk, want de slavenhandelaar wilde zijn
slaven voor veel geld verkopen aan plantagehouders.
Daarom moesten ze er allemaal zo goed en fit mogelijk
uitzien.
In Curaçao werden de slaven aangeboden op de slavenmarkt. Ze werden verkocht
aan handelaren. Daarna ging de reis verder naar Amerika en Suriname. Daar gaan
ze werken op een plantage.
Wist je dat?

Slavernijmonument Oosterpark

In 2002 is er in Amsterdam een groot slavernijmonument onthuld.
Meer dan tweehonderd jaar werden er door Nederlandse kooplieden
honderdduizenden Afrikanen verhandeld en naar Amerika gebracht.
Curaçao was een groot slavenstation. Van daaruit werden de slaven verder
vervoerd.
Tussen 1450 en 1900 zijn er bijna 12 miljoen slaven uit Afrika weggevoerd
met schepen uit Europa.
Veel Afrikanen waren slaaf geworden doordat zij in een oorlog gevangen
werden door een vijandige stam.
Sommige Afrikanen werden slaaf, omdat zij een rekening niet konden
betalen. Om van de schuld af te komen, werden zij voor een bepaalde tijd
slaaf.
Afrikaanse slavenbezitters verkochten hun slaven liever aan Europese
handelaars dan aan Afrikaanse. De Europese handelaars betaalden met
spullen die ze graag wilden hebben.
Op een schip konden tussen de 300 en 600 slaven worden vervoerd.
De slaven kwamen na een lange reis in Amerika terecht. Daar moesten ze
gaan werken op grote plantages.

