
 

 

 

De verovering van fort Elmina 
Nederland verovert het fort op de Portugezen 

 
In 1637 bestoken Nederlanders het sterkste fort aan de kust van Afrika. Uiteindelijk veroveren ze het 

fort op de Portugezen. Het fort zal worden gebruikt als slavendepot. 
 

Waarom wilden de Nederlanders nu juist hier zitten? Nou, dit is op de Goudkust en dan moet je de Goudkust 

ruim nemen: vanaf Sierra Léone tot aan Togo, het huidige Togo ongeveer. De beste plaats om een vestiging te 

hebben, omdat je daar aan de ene kant de zee hebt en hier aan de andere kant een rivier, dus je zat eigenlijk 

helemaal geïsoleerd. Niemand kon je hier aanvallen, niemand kon je hier pakken en bovendien: dat fort, dat 

was het sterkste fort wat de Europeanen ooit hebben gebouwd hier. 

Dus als je dat had was je veilig? Ja, zeker! 

Elmina is gebouwd door de Portugezen. Spanje en Portugal vormen begin 17de eeuw het machtigste rijk ter 

wereld. Nederland wil ook invloed en rijkdom. En in 1625 proberen de Nederlanders het fort voor het eerst te 

veroveren met rampzalige gevolgen. 

Hier komt een legermacht aan, een vloot van 15 schepen en er komt een strijdmacht vanaf, die werd aan land 

gezet van 1350 mensen. 1200 Europeanen en 150 Afrikanen en die trokken op, want ze wilden Elmina bij 

verrassing nemen. Het zit hier een aantal kilometers vandaan en die trekken dan langs dat strand met hun 

bewapening tot die heuvel daar die je daar ziet. En daar leggen die soldaten zich te rusten, die strijdmacht. En 

ze weten niet dat de Portugezen allang weten dat ze eraan komen, die hebben Elminese geronseld, een 

strijdmacht. En die vallen dus aan over die heuvel en die soldaten niets vermoedend worden in één keer 

afgeslacht door die Afrikanen. En dat gaat echt op een grove wijze, want op elk hoofd stond een prijs. Dat 

betaalden de Portugezen, dus ze wilden allemaal het hoofd van die Nederlanders hebben om dat aan die 

Portugezen te kunnen tonen, maar ze wilden ook de kleren van die Nederlanders hebben. Dus ze lieten ze eerst 

uitkleden en daarna werd hun hoofd eraf gehakt. 441 mensen werden daar achter die heuvel onthoofd. 

12 jaar later lukt het ze wel?  

Ja, in 1637 komen de Nederlanders weer aan. Ze komen daar ergens aan, iets voorbij Cape Coast, daar in die 

baai. En beginnen dan dat fort te bestoken en na 5 dagen zit er een enorm gat in die muur, en dan geven de 

Portugezen zich over en dan 28 augustus 1637 is het fort van Nederland. 
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