Thema 6.3 Les 2
Sterke slaven

Handel in mensen
Weetje

11 tot 14 miljoen
Afrikanen werden tussen
de zeventiende en
negentiende eeuw naar
Amerika gebracht.

Door de handel met Amerika verdienden de
handelaren veel geld met suiker, goud, koffie en
katoen. Die producten groeiden op plantages.
Daar moest hard gewerkt worden. Europeanen
lieten dat werk doen door slaven.
Deze slaven werden uit Afrika gehaald.
Miljoenen Afrikanen werden bijvoorbeeld
in schepen naar Amerika vervoerd. Ook
Nederlanders handelden veel in slaven.
Zij verkochten de slaven aan de eigenaren
van plantages. Die slaven hadden
helemaal geen vrijheid meer. Ze waren
eigendom geworden van hun baas.

Weetje
De plantage-eigenaar
liet met gloeiend ijzer een
merk in de huid van zijn
slaven branden. Zo wist hij
welke slaven van
hem waren.

Er werden zoveel mogelijk slaven
in een schip gepropt. De slaven
mochten maar af en toe aan
dek komen. Ze kregen niet
veel eten en drinken en zaten
zo maandenlang op het schip.
Sommige slaven overleefden
deze zware tocht niet.

Proppen
Mensen uit Afrika werden door Afrikaanse
slavenhandelaren uit hun dorpen gehaald
en verkocht aan Europeanen.

Verre slaven

De driehoek van de
slavenhandel
 e handelaren uit Europa voeren
D
naar Afrika om daar slaven te halen.
Ze namen onder andere drank en
wapens mee.
De slaven gingen met een schip naar
Amerika. Daar werden ze verkocht en
moesten ze werken op de plantages.
De tabak, katoen en andere
producten uit Amerika gingen met de
slavenschepen naar Europa.
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Mens te koop

Leven op de plantage

In Amerika werden de slaven op de
slavenmarkt verkocht. De sterke, gezonde
slaven leverden meer geld op dan zwakke.
Er werd in ze geknepen en in hun mond
gekeken of ze gezonde tanden hadden.
Mannen en vrouwen en hele gezinnen
werden uit elkaar gerukt omdat de
gezinsleden aan verschillende plantageeigenaren werden verkocht.

Op de plantage bewerkten
mannen, vrouwen en kinderen
het land. Ze hielpen ook in het
huishouden van de plantagebezitter. De slaven woonden in
hutjes op het land. Ze mochten
niet van de plantage af. Als ze
ontsnapten, werden ze opgespoord
en streng gestraft.

Door de ontdekkingsreizen kwam er
veel handel tussen Europa en Azië,
Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.
Er ontstonden kolonies in Amerika
en handelsposten in Azië en Afrika.
De handelaren verdienden veel geld
met de producten die op de plantages
groeiden, zoals tabak en katoen.
Het werk lieten de Europeanen vaak
doen door slaven. Ook Nederlanders
handelden in slaven en lieten ze
werken op hun plantages in Suriname
en op Curaçao. Ze verkochten ook
veel slaven aan Amerikaanse planters.
Slaven hadden een zwaar leven en
weinig rechten. Als ze in opstand
kwamen of wegliepen, kregen ze
zware straffen. In de achttiende eeuw
kwamen de eerste protesten tegen
slavernij.
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