
 

 

 

Slaven worden gekocht in Afrika 
Geweren worden gebruikt als betaalmiddel 

 
Afrikaanse slaven werden geruild voor geweren. Vaak liet de kwaliteit van deze geweren te wensen 

over. 

Met dit soort geweren kochten de Nederlanders aan de kust hun slaven. Niet alleen met vuurwapens, maar ook 

met buskruit. En de Afrikanen, die wilden er steeds meer van. Dat had grote gevolgen voor de oorlogen tussen 

de Afrikanen zelf, want meer wapens: meer oorlogen, meer doden, meer kidnappingen en dus meer slaven. 

Willem Bosman, tweede man van de West-Indische Compagnie in Elmina, schrijft het volgende naar huis: U 

vindt het misschien wat vreemd dat negers geweren hebben. Nog vreemder is, dat wij hun die geweren 

toespelen, zodat we zelf het mes leveren waarmee ze ons de keel kunnen afsnijden. We worden daartoe 

gedwongen, omdat de Engelsen, Denen en Brandenburgers het doen. Leveren wij niet, dan doen zij het. 

De Nederlanders kochten die slaven onder andere met geweren, maar dat was niet echt van de beste kwaliteit? 

Nee, ik heb zelf ooit een keer onderzoek gedaan en toen kwam ik een bron tegen aan het begin van de 18de 

eeuw en daar schrijft een koopman naar zijn bazen in Nederland, de bewindhebbers, van: “ja, wij leveren hier 

wel geweren, maar zodra ze die geweren afschieten, zijn ze hun handen kwijt!”. Nou, dat zegt natuurlijk wel 

iets over de kwaliteit. En je ziet, dat daarna, want de Engelsen leveren veel betere geweren, dat die 

Nederlanders daarna ook meer en betere wapens naar de kust gaan sturen. 
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