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Voorwoord 

 

In mei 2007 organiseerde ik als commissielid van de Studentenvereniging 

Ontwikkelingssamenwerking Leiden (SOL) een studiereis naar Malawi. De studiereis 

inspireerde mij zodanig dat ik besloot een BA Eindwerkstuk te schrijven dat aansloot 

bij de onderwerpen ontwikkelingssamenwerking en wereldgeschiedenis. Mijn 

bachelorwerkstuk richtte zich op de economische betrekkingen tussen China en 

Angola sinds 1978 en de gevolgen hiervan voor de Angolese samenleving en 

economie.  

Na het behalen van mijn bachelor geschiedenis aan de Universiteit Leiden 

schreef ik me in voor de master Global History aan de VU, aangezien aan de 

Universiteit Leiden geen master bleek te worden aangeboden die aansloot bij mijn 

interesses. Aanvankelijk was ik van plan me verder te gaan verdiepen in de 

geschiedenis van de ontwikkelingslanden. Mijn eerste college zou me echter van 

interesse doen veranderen. “Slavernij en emancipatie”, gedoceerd door Dienke 

Hondius, maakte een zodanig diepe indruk op mij dat ik mij ging richten op de 

geschiedenis van de slavernij.  

Het daarop volgende jaar had ik het geluk deel te mogen nemen aan de 

Crayenborgh collegereeks, een Honours Class van de Universiteit Leiden, die dat jaar 

slavernij als thema had. Tijdens deze reeks woonde ik lezingen bij van diverse experts 

op het gebied van slavernijgeschiedenis, waaronder John Thornton die mij op het idee 

bracht de gevolgen van de slavenhandel op Oost-Afrikaanse gemeenschappen te 

onderzoeken. Hoe mijn onderzoek zich vervolgens ontwikkelde heb ik in de inleiding 

beschreven. Dit voorwoord wil ik graag gebruiken om enkele mensen te bedanken.  

Allereerst Frans Huijzendveld, mijn begeleider, die me mijn stuk steeds 

kritisch heeft doen bekijken en heeft doen verbeteren. Vervolgens Chiel van den 

Akker, mijn tweede lezer, die mij heeft geholpen bij het theoretisch kader, aangezien 

discoursanalyse een voor mij onbekend terrein was. Daarnaast wil ik Dienke Hondius 

bedanken voor het feit dat ze mij inspireerde me verder te verdiepen in de 

slavernijgeschiedenis. Ook zou ik graag de medewerkers van het Rhodes House 

bedanken – in het bijzonder Lucy McCann – voor hun hulp in het archief. Verder 

dank aan mijn broer, collega‟s en vriendinnen die mij hebben gesteund tijdens 

stressvolle periodes. En ten slotte mijn ouders, die het mij niet alleen mogelijk hebben 

gemaakt om te studeren, maar de diverse nevenactiviteiten die ik naast mijn studie 

heb ontplooid altijd hebben aangemoedigd en ondersteund. 

 

Simone Olsthoorn 

29 augustus 2010 
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Inleiding 

 

Toen ik de archieven van de Universities‟ Mission to Central Africa (UMCA) in het 

Rhodes House te Oxford bestudeerde, was ik op zoek naar de gevolgen van de 

slavenhandel op lokale, negentiende-eeuwse gemeenschappen in Oost-Afrika. Ik 

kwam op dit onderwerp naar aanleiding van een lezing van John Thornton.
1
 Hij stelt 

dat de gevolgen van de slavenhandel – zij het voor West-Afrika – door andere 

historici schromelijk zijn overdreven. In de discussie over de impact van de slavernij 

op Afrika spelen John Thornton en Paul Lovejoy een hoofdrol. Waar Lovejoy wijst op 

de enorme negatieve invloed die de slavernij en slavenhandel op het continent hadden, 

komt Thornton dus tot een andere conclusie. Zijn onderzoek richt zich op West-

Afrika, vanwaar de slaven, over de Atlantische Oceaan, vooral naar West-Indië 

werden getransporteerd. Volgens hem namen Afrikanen zelf actief deel aan de 

(slaven)handel met de Europeanen.
2
  

Missionarissen leefden tussen de lokale gemeenschappen in Oost-Afrika. Zij 

hebben veel van hun ervaringen ter plekke beschreven in dagboeken, brieven, folders, 

boeken en Britse kranten. Hoewel Oost-Afrika in het midden van de negentiende 

eeuw minder bekend was bij de Europeanen dan andere delen van het continent, 

drongen Europese ontdekkingsreizigers, missionarissen en handelaren door tot het 

Oost-Afrikaanse binnenland toen de slavenhandel op haar hoogtepunt was. Zij hebben 

documentatie over de gevolgen ervan nagelaten. Kort na hun komst nam de 

uitvoerhandel toe, en afgaande op hun beschrijvingen zouden Oost-Afrikaanse 

gemeenschappen de slavenhandel onmogelijk hebben kunnen faciliteren zonder zelf 

ernstige schade op te lopen. Desondanks lijken de missionarissen van de UMCA de 

mening van Thornton te delen, maar dan, uiteraard, met betrekking tot Oost-Afrika: 

 

“We must keep before our minds the fact that African races see no harm in slavery, but own 

and sell slaves freely […] We blame the Portuguese who have probably carried on the slave 

trade more cruelly than any race, but it is the coast Arabs and the natives who mainly keep up 

the dreadful trade.”
3
 

 

                                                 
1
 Crayenborgh collegereeks „Of Human Bondage‟, Leiden, 27 februari 2009. 

2
 John Thornton, Africa and Africans in the making of the Atlantic world, 1400-1800, (2e druk; 

Cambridge 1998) 6-7. 
3
 A.E.M. Anderson-Morshead, The history of the Universities‟ Mission to Central Africa 1859-1909 

(Londen 1909), 60. 
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Een van de doelstellingen van de missionarissen van de UMCA was het bestrijden van 

de slavenhandel en slavernij. Dit verklaart deels waarom ze er relatief veel over 

hebben geschreven. In de veronderstelling dat de geschriften van de missionarissen 

van de UMCA inzicht zouden kunnen bieden in de achtergrond van de economische, 

sociale en politieke ontwikkelingen van lokale gemeenschappen in het negentiende-

eeuwse Oost-Afrika, leek het mij van belang deze te bestuderen. 

Het lezen van de brieven en dagboeken van de missionarissen riep echter 

andere vragen bij mij op, die uiteindelijk hebben geleid tot deze scriptie. In hoeverre 

konden de missionarissen de maatschappij, die zo anders was dan de samenleving die 

ze kenden, begrijpen en duiden? Vanwaar hun interesse voor Oost-Afrika? Hoe 

berichtten ze over de slavenhandel in Oost-Afrika en – vooral – waarom? Hoe uitten 

de missionarissen van de UMCA zich over de gevolgen van de slavenhandel? 

Kortom, wat was hun discours? 

In deze inleiding zet ik eerst het theoretisch raamwerk omtrent discoursanalyse 

uiteen. Vervolgens ga ik in op de soorten bronnen die de UMCA heeft overgeleverd 

en wat deze betekenen voor de bestudering ervan. Hierna geef ik een historiografisch 

overzicht van de slavernij- en missiegeschiedenis van Oost-Afrika, om aan het slot 

van deze inleiding een nadere uiteenzetting te geven over de opzet en vraagstelling 

van deze scriptie. 

 

Discoursanalyse 

Taal dient meerdere functies, en bij het bestuderen van het discours van een 

organisatie, is het interessant te onderzoeken welk doel de gebruikte taal dient.
4
 James 

Paul Gee (2005) stelt dat we taal gebruiken om zaken en gebeurtenissen betekenis te 

geven, om erkenning te krijgen voor onze deelname aan een bepaalde activiteit en om 

een bepaalde identiteit of rol die we aannemen bevestigd te zien.
5
 In het geval van de 

UMCA betekende dit dat de in Oost-Afrika werkzame missionarissen betekenis 

wilden geven aan, en erkenning wilden krijgen voor het werk dat ze deden. In 

hoofdstuk één wordt de inhoud en achterliggende gedachte van dat werk uiteengezet.  

Het concept van representatie is, volgens de Franse filosoof Louis Marin. een 

waardevolle basis voor het identificeren en uiten van de vele relaties die individuen en 

groepen met hun sociale wereld opbouwen. Dankzij representatie zou de manier 

                                                 
4
 Gillian Brown en George Yule, Discourse analysis (Cambridge, 1983) 1-3. 

5
 James Paul Gee, An introduction to discourse analysis. Theory and method (Abingdon 2005) 11. 
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waarop de werkelijkheid wordt waargenomen, opgebouwd en gereconstrueerd, 

bestudeerd kunnen worden. Ook zouden gebruiken en symbolen geïdentificeerd 

kunnen worden, die een sociale identiteit herkenbaar maken, een unieke manier van 

bestaan in de wereld laten zien of een status of macht aanduiden. Ten slotte zouden de 

geïnstitutionaliseerde tekens herkend kunnen worden waarmee de vertegenwoordigers 

van een groep de samenhang van de gemeenschap zichtbaar maken, de kracht van het 

individu benadrukken of de duurzaamheid van een macht accentueren.
6
  

De representatiesystemen van teksten, statistieken en visuele weergaven 

maken de werkelijkheid voor historici tastbaar. Weergaven van de historische 

werkelijkheid worden namelijk altijd alleen door deze, zij het volgens Sarasin (2003) 

niet volledig transparante, representatiemiddelen gegeven.
7
 In de geschiedwetenschap 

bestaat echter onenigheid over de betekenis van de representatiemiddelen. Zo wordt 

sinds het begin van de twintigste eeuw discoursanalyse aangewend om te onderzoeken 

hoe de betekenis van teksten wordt gestuurd. Moderne theorieën over taal staan in een 

traditie die voor het eerst uiteen werd gezet door Ferdinand de Saussure. De Saussure 

stelt dat taal geleid wordt door de eigen, interne structuur. Daarom is het geen neutrale 

en passieve vorm van expressie. In iedere taal wordt de betekenis van begrippen 

volgens De Saussure niet bepaald door hun relatie tot de werkelijkheid, dat wil zeggen 

door hun verwijzing naar objecten buiten de taal, maar door hun relaties tot elkaar. 

Taal is geen afspiegeling van de werkelijkheid, maar juist een structuur die onze 

waarneming van de wereld bepaalt. De betekenis van een tekst wordt namelijk 

evenveel beïnvloed door de formele kenmerken van taal als door de bedoelingen van 

de schrijver, en misschien zelfs meer.
8
 

Binnen de geschiedwetenschap bestaan er ten minste drie verschillende 

vormen van discoursanalyse. Ten eerste het taalhistorische onderzoek (met bijzondere 

aandacht voor begripsgeschiedenis en lexicografie), waarbij de term “discours” deels 

een taalkundige connotatie bevat. Ten tweede – evenzeer nauw verbonden met tekst 

en woorden – ontstond een discoursanalyse naar aanleiding van het werk van Jacques 

Derrida en de psychoanalytische benadering van Jacques Lacan (die stelt dat er een 

kloof bestaat tussen symboliek, of taal, enerzijds en het onbewuste anderzijds). Zowel 

Derrida als Lacan stellen dat taal polysemantisch is (wat inhoudt dat begrippen en 

                                                 
6
 Roger Chartier, On the edge of the cliff. History, languages and practices (Baltimore 1997) 94-95. 

7
 Philipp Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse (Frankfurt 2003) 32. 

8
 John Tosh, The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history 

(3e druk; Londen 2002) 186. 
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teksten meerdere betekenissen kunnen hebben) en het begrip “betekenis” dus geen 

vast gegeven is. Taal kent geen statische structuur, maar een dynamische. Vanuit die 

opvatting is “discours” de naam voor de door Derrida met zijn idee van 

„deconstructie‟
9
 betoogde onmogelijke stabiliteit van betekenis. Dientengevolge 

kennen teksten ook geen stabiele betekenis, zijn ook teksten veranderlijk. Derrida stelt 

vervolgens dat de betekenis van een tekst niet wordt bepaald door de intentie van de 

auteur. Ten slotte verleent de reële historische context, volgens hem, geen betekenis 

aan de tekst. Betekenis kan daarom niet worden achterhaald door de auteur in zijn 

context te plaatsen.
10

 

De Franse filosoof Michel Foucault vertegenwoordigt een derde variant van 

het begrip “discoursanalyse”. Hij probeert niet om onder de oppervlakte van het 

duidelijk herkenbare discours te zoeken naar een verborgen, ander discours. Hij zoekt 

niet naar meerduidigheid en paradoxen, die aan het gebruik van taal inherent zijn, 

maar naar de vorming van zogenaamde “énoncés”: van positieve, historisch aan te 

treffen uitspraken. Volgens Foucault bevinden discoursen zich in het schemergebied 

tussen woorden en gebeurtenissen, en kennen ze hun eigen regels. Geen discours is 

„van de gebeurtenissen zelf‟ afgeleid, juist het discours verschaft de ordening der 

feiten. De geest is niet vrij, maar wordt beperkt door discursieve structuren, die 

historisch te situeren zijn, een sociale contour hebben en aan bepaalde media 

gebonden zijn.
11

 De essentie van de discoursanalyse van Foucault, zoals uiteengezet 

in zijn L‟Archéologie du savoir, bestaat hierin dat discoursen op zichzelf staande 

constructies zouden zijn. Om te functioneren zijn ze niet op iets van buitenaf 

aangewezen. Ze voeden zichzelf, duiken op en verdwijnen weer, zonder dat er buiten 

het discours een reden voor aangewezen kan worden. Foucault ziet de discursieve 

oppervlakte van de énoncés (taaluitingen) als een zichzelf vormende structuur, waarin 

het subject van deze structuur niet ingrijpt.
12

 De aandacht van de ideeënhistoricus 

dient volgens Foucault vooral uit te gaan naar de werking van dit discours.  

                                                 
9
 Volgens Derrida moeten teksten niet gelezen worden vanuit hiërarchieën, zoals de indeling in hoofd - 

en bijzaken, of vanuit tegendelen zoals man-vrouw, goed-kwaad of universele-particuliere. Derrida 

stelt deze structuren ter discussie en meent dat ze afgebroken zouden moeten worden. Dit 

afbraakproces noemt Derrida „deconstructie‟. Het doel is om de tekst zelf te interpreteren, door 

bestaande ordeningen waarin wij gewend zijn te denken en te schrijven af te breken. 
10

 Chartier, On the edge of the cliff, 21. 
11

 Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, 33-37. 
12

 Ibidem, 51. 
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Voor Foucault is discours niet slechts een manier om taal te gebruiken, maar 

een vorm van macht en kennis.
13

 Teksten zouden dan ook bestudeerd moeten worden 

als instrumenten van machtsuitoefening. Ook voor D.F. McKenzie is schrijven nooit 

neutraal: de controle over de productie, het gebruik en de betekenis van tekst is een 

belangrijk machtsinstrument. De geschiedenis van schrijfwijzen en het gebruik ervan 

impliceert altijd bepaalde machtsrelaties en dat begint al – zoals Armando Petrucci 

beweert – bij de macht van het schrijven. De macht behoort enerzijds toe aan de 

persoon die kan schrijven en die kennis gebruikt en anderzijds aan de autoriteit, die 

delegeert en controle uitoefent over wat er geschreven wordt.
14

  

Mijns inziens zijn de missionarissen hiervan een goed voorbeeld. In de 

negentiende eeuw was er nog niet veel bekend over Oost-Afrika, en de missionarissen 

konden in Engeland bogen op een bepaald vertrouwen en een zekere autoriteit. In 

zekere zin hadden zij dus macht. De “autoriteit” zou zo bezien de leiding van de 

missie in Engeland geweest kunnen zijn, die bepaalde verwachtingen had van de 

geschriften van de missionarissen in het veld en er bovendien een zekere controle over 

uitoefende, zoals uit het laatste hoofdstuk zal blijken. 

Foucault interesseert zich echter niet voor de individuele auteur en zijn 

intenties. Noch bij de hermeneutiek, noch bij de linguïstiek zoekt hij als 

ideeënhistoricus aansluiting. Een ideeëngeschiedenis die de oorsprong of 

betekenisinhoud van ideeën tracht na te gaan of intenties van schrijvers probeert op te 

sporen, acht hij traditioneel en achterhaald. Die traditionele ideeëngeschiedenis gaat 

immers uit van het zelfstandige subject, terwijl Foucaults aandacht exclusief is gericht 

op de onpersoonlijke macht van het vertoog, waaraan iedere auteur in al zijn uitingen 

onderworpen is. De duurzaamheid van de (politieke) taal als zodanig interesseert hem 

dan ook niet, maar de disciplinerende werking ervan in de praktijk wel. Taal en 

woordgebruik impliceren een strategie, ze laten zien hoe de macht in de praktijk 

werkt. Foucaults ideeënhistorische tekstanalyse is er geheel op gericht deze verborgen 

strategie en tactiek van de macht duidelijk te maken. Foucault haalt de splitsing 

onderuit die bestond tussen levenservaring, instituties en relaties van dominantie aan 

de ene kant, en teksten, representatie en intellectuele constructies aan de andere.
15

 Het 

zijn namelijk juist de laatste die de eerste vormen. 

                                                 
13

 Tosh, The pursuit of history, 187. 
14

 Chartier, On the edge of the cliff, 88. 
15

 Ibidem, 61. 
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Historici zijn zich er van bewust dat er een discrepantie bestaat tussen het 

verleden en hoe het wordt weergegeven, tussen de verdwenen realiteit en de 

discursieve vorm, die zich richt op het vertegenwoordigen en begrijpen ervan.
16

 

Tevens ben ik me ervan bewust dat bronnen – in onderhavig geval de geschriften van 

de negentiende-eeuwse missionarissen van de UMCA – kritisch gelezen moeten 

worden om onuitgesproken betekenissen aan het licht te kunnen brengen. Ik ben 

echter wel van mening dat de bronnen een vrij helder beeld geven van de betekenis 

die ze voor de oorspronkelijke schrijvers en lezers, moeten hebben gehad. Aan de 

hand van de geschriften van de missionarissen, heb ik het waarom van de manier 

waarop zij de gevolgen van de slavenhandel in Oost-Afrika hebben beschreven, 

kunnen nagaan. Teksten kennen meer dan één betekenisniveau, en de impliciete of 

achterliggende betekenis of bedoeling kan nu juist datgene zijn wat de tekst van 

belang maakt.
17

 

Ik geloof dat het noodzakelijk is om te weten wie de spreker en luisteraars 

waren en in welke tijd en waar het discours werd vervaardigd om het te kunnen 

interpreteren.
18

 We moeten immers weten waarnaar het discours verwijst. Tosh (2002) 

benadrukt dat teksten in de volledige context van hun tijd geplaatst moeten worden. 

Dat betekent dat niet alleen de middelen van de taal, maar ook de identiteit en 

achtergrond van de auteur, de voorwaarden van de totstandkoming van de tekst, het 

beoogde publiek, het tijdsgewricht en de sociale relaties van de schrijver en lezers 

bestudeerd moeten worden.
19

 Context kan volgens de discoursanalytici echter niet 

onafhankelijk van het discours vastgesteld worden. De achtergrond van de auteur, de 

situatie waarin de tekst tot stand is gekomen en het beoogde publiek, maken deel uit 

van het discours. Aangezien al deze factoren deel uitmaken van de wijze waarop de 

auteur de wereld representeert, kun je ze er niet los van zien. Door in het volgende 

hoofdstuk in te gaan op de achtergrond van de negentiende-eeuwse missionarissen 

van de UMCA wordt de discoursanalyse in deze zin vervolledigd. In het laatste 

hoofdstuk ga ik in op het discours van de missionarissen in relatie tot de slavenhandel. 

Door hun geschriften te vergelijken met bevindingen uit de huidige 

geschiedwetenschap over slavenhandel denk ik de wijze waarop de missionarissen de 

slavenhandel representeren te kunnen analyseren. Het contrast tussen beiden maakt 

                                                 
16

 Chartier, On the edge of the cliff, 27. 
17

 Tosh, The pursuit of history, 193. 
18

 Brown and Yule, Discourse analysis, 27. 
19

 Tosh, The pursuit of history, 195. 
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namelijk duidelijk dat de missionarissen gebruik maakten van een bijzonder 

representatiesysteem. 

Discoursanalyse is dus een wisselwerking tussen het taalsysteem en de context 

waarnaar het discours verwijst. Aan de ene kant wordt, waar taal is gebruikt, 

informatie verkregen over de context van het onderzoeksobject (in mijn geval het 

discours van de missionarissen van de UMCA), aan de andere wordt bestudeerd hoe 

deze context wordt verklaard of geïnterpreteerd door de spreker of schrijver enerzijds 

en de luisteraar(s) of lezer(s) anderzijds.
20

 De discoursanalist behandelt zijn data 

(tekst) als de optekening van een dynamisch proces. In dit proces is taal door een 

spreker of schrijver binnen een bepaalde context gebruikt als communicatie-

instrument om bedoelingen te uiten en doelstellingen te behalen. Dit is volgens Brown 

en Yule (1983) de essentie van „discours‟. In een later stadium ga ik nader in op de 

context, communicatiemiddelen en doelstellingen van de missionarissen. 

Om zijn doelstellingen te behalen kan een schrijver het geschreven medium 

bewust uitbuiten. De lezer of onderzoeker moet er dus op bedacht zijn dat manipulatie 

deel uit kan maken van de tekst.
21

 Teksten kunnen gemanipuleerd worden door 

bewust onwaarheden op te schrijven om zo lezers te overtuigen. Sarasin stelt echter 

dat auteurs en uitgevers hun lezers ook op andere manieren kunnen sturen. Om bij de 

lezer het gewenste betekeniseffect te bereiken worden bijvoorbeeld leesinstructies 

gegeven. Vooral uitgevers proberen door omvang, illustraties en typografische 

vormgeving de prijs en de wijze van verkoop een bepaald publiek aan te spreken. 

Daarnaast proberen ze, samen met de auteurs, de lezer te suggereren hoe het boek te 

lezen en te „gebruiken‟.
22

 Ook de eerder genoemde Louis Marin wijst op het feit dat 

betekenisgeving door individuele lezers altijd binnen enkele beperkingen plaatsvindt. 

De eerste beperking ontstaat door de betekenisindruk die schrijvers met hun teksten 

willen bereiken; de betekenis die schrijvers hun lezers willen doen inzien. Dit doen ze 

door het gebruik van verklarende mechanismen en door hun uitingen op een bepaalde 

manier te structureren. Ten tweede dicteert de vorm van het werk hoe het gelezen 

moet worden. De laatste beperking wordt gevormd door de interpretatieve conventies 

                                                 
20

 Gee, An introduction to discourse analysis, 14. 
21

 Brown en Yule, Discourse analysis, 8 en 26. 
22

 Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, 38-39. 
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van een periode of gemeenschap, dat wil zeggen de manier hoe een gemeenschap 

teksten pleegt te interpreteren.
23

 

Ik stel in deze scriptie dat de missionarissen met hun geschriften over de 

slavenhandel en de gevolgen ervan voor Oost-Afrika een bepaald doel voor ogen 

hadden, dat ze een duidelijke reden hadden om relatief veel aandacht aan de 

slavenhandel en slavernij te besteden, en dat deze achterliggende reden ook van 

invloed is geweest op de manier van berichtgeving. 

 

Bronkritiek 

Historici kunnen niet anders dan zich bewegen tussen schijnbaar objectief 

reconstrueerbare bevindingen uit bronnen en het feit dat die bronnen zelf geen 

interpretatie kunnen bieden. In zoverre kan ik dan ook met Roger Chartier instemmen 

wanneer hij bij zijn onderscheid tussen geschiedschrijving en literatuur stelt dat een 

historische tekst een “dubbele afhankelijkheid” kent. De afhankelijkheid van de 

archieven enerzijds – dus van het verleden waar het archief het spoor van is – en de 

afhankelijkheid van de wetenschappelijke criteria en de technische methodes van zijn 

eigen vak anderzijds.
24

 

De geschiedenis van Afrika is veel minder uitgebreid gedocumenteerd dan de 

geschiedenis van Europa. Enerzijds leunt een studie naar Afrikaanse geschiedenis 

veelal op orale tradities, die door de Afrikanen zelf van generatie op generatie zijn 

overgedragen. Anderzijds kan gebruik worden gemaakt van geschreven bronnen, 

meestal nagelaten door niet-Afrikanen, dus door mensen met een andere achtergrond 

en, dientengevolge, een andere blik. Deze betreffen veelal ooggetuigenverslagen van 

Europese en Arabische reizigers.
25

 In dit onderzoek zijn de bronnen afkomstig van de 

Anglicaanse missionarissen van de UMCA. 

Van de geschreven overleveringen vormen kranten een waardevolle bron. Ze 

bieden een overzicht van de gebeurtenissen van dag tot dag, en vanaf de negentiende 

eeuw nam – mede door de komst van de elektrische telegraaf – deze actualiteitsfunctie 

in belang toe. Vanaf de jaren vijftig van de negentiende eeuw konden journalisten van 

over de hele wereld, dankzij de telegraaf, hun berichten, zodra deze waren 
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geschreven, naar het thuisfront sturen. Het feit dat kranten – in principe in 

tegenstelling tot dagboeken en brieven, hier kom ik op terug – gepubliceerd werden 

en dus voor een groot lezerspubliek bedoeld waren, betekent dat er bij de bestudering 

ervan rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van censuur. Andere 

gepubliceerde bronnen van de UMCA, die wellicht een extra nadrukkelijke lading 

hadden en voor de UMCA duidelijk van belang waren, waren de in eigen beheer 

uitgebrachte en verspreide brochures met informatie over hun werk. Een reden 

wellicht om deze extra kritisch te benaderen. 

Gepubliceerde werken geven veel inzicht in de mentaliteit van een periode, 

maar zijn niet te vergelijken met de dagelijkse gedachten en het handelen zoals uit 

brieven, dagboeken en memoranda valt op te maken. Dit maakt dat vertrouwelijk 

bronnenmateriaal, zoals dagboeken en brieven, zo enorm waardevol voor historici is. 

Een persoon die een dagboek schrijft, is net zo goed met zijn eigen subjectieve 

beleving bezig, als met de externe gebeurtenissen die hij meemaakt. Het merendeel 

van de voor historici beschikbare dagboeken en brieven is geschreven zonder dat er 

aan een groter lezerspubliek werd gedacht. Van alle bronnen zijn deze het meest 

spontaan en openhartig, en ze tonen zowel de bewuste overwegingen als onbewuste 

aannames van publieke figuren.
26

 In het geval van de UMCA zijn veel persoonlijke 

brieven en dagboeken – zij het soms gecensureerd – gepubliceerd, ook in kranten uit 

die tijd.  

De bedoeling en vooroordelen van de schrijver zijn het meest van invloed op 

de betrouwbaarheid van een bron. Schrijvers zijn vaak beïnvloed door vooroordelen 

die kenmerkend zijn voor ontwikkelde mensen van hun tijd. Cultuurgebonden 

vooronderstellingen en stereotypen, gedeeld door vrijwel alle geletterde mensen uit 

die tijd vragen om een uiterst behoedzame beoordeling. Voor de bestudering van nog 

niet geletterde samenlevingen, zoals sub-Sahara Afrika in de negentiende eeuw, zijn 

beschrijvingen van Europese reizigers uit die tijd weliswaar een belangrijke bron, 

maar ze waren bijna allemaal gekleurd door racisme en sensatiezucht. De wens om de 

onverbloemde waarheid over te brengen, was niet altijd de achterliggende reden van 

het schrijven. Dit maakt, ik benadruk het nog maar eens, een inzicht in de wijze 

waarop de werkelijkheid gerepresenteerd wordt zo belangrijk. Zodra 

vooringenomenheid is geconstateerd, betekent dit namelijk niet dat de bron de moeite 
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van het bestuderen niet waard zou zijn. Het vooroordeel zélf is waarschijnlijk al van 

historisch belang. Een verhelderende manier om de geschiedenis te bestuderen is door 

te achterhalen hoe de bron tot stand kwam, door het specifieke genre of het discours te 

bestuderen waar de bron toe behoort en deze te relateren aan andere genres waar 

tijdgenoten toegang toe hadden. Hoe kwam de institutie, die de bronnen heeft 

voortgebracht, bijvoorbeeld tot stand en wat was zijn functie?
27

  

Ondanks het feit dat ontdekkingsreizen en missionair werk vanaf de jaren 

zeventig van de negentiende eeuw gestaag toenamen, kunnen geschreven bronnen 

slechts losse en willekeurige informatie over enkele delen van een gigantisch gebied 

geven. Dat reisverslagen – bijvoorbeeld – ernstige gebreken vertonen, staat buiten 

kijf. In sommige gevallen, hoewel uitzonderlijk, zijn verslagen betwist, en is nooit 

duidelijk geworden of de beschreven gebeurtenissen daadwerkelijk hebben 

plaatsgevonden en of de reizigers überhaupt alle plaatsen die ze hebben beschreven 

ook daadwerkelijk bezocht hebben. De periode van het jaar beïnvloedde de perceptie 

van de reizigers, en soms werden gegevens ook gevormd op grond van eigen 

voorkeuren of vooringenomenheid. Missionarissen die “in de rimboe” bij en met 

Afrikanen leken te leven, bouwden hun eigen kleine werelden en wisten meestal niet 

door te dringen tot het leven in de omringende dorpjes. In hun correspondentie 

klaagden ze vaak over het voor hen ontoegankelijke verborgen leven van de 

Afrikanen. Hun informatie kregen ze veelal van enkele “informanten”, meestal oudere 

mannen die wisten hoe ze de missionarissen konden manipuleren.
28

 In de volgende 

hoofdstukken kom ik terug op de beperkte toegang die de missionarissen van de 

UMCA tot de leefwereld van de Afrikanen hadden. 

 

Historiografie 

Een studie naar de geschiedenis van Afrika in het algemeen is al niet eenvoudig – 

onder andere vanwege het beperkte aanbod van primaire bronnen – maar een 

onderzoek naar die van Oost-Afrika is nog enkele malen ingewikkelder. In de 

negentiende eeuw waren hier namelijk minder westerse machten actief, zodat er 

minder geschreven materiaal is. Zodoende krijgt dit deel van het Afrikaanse continent 

binnen de huidige geschiedschrijving een stuk minder aandacht dan West-Afrika. Dit 
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geldt ook voor de geschiedenis van de slavenhandel aldaar. Dit is niet geheel 

verwonderlijk, aangezien de meeste literatuur afkomstig is uit West-Europa en de 

Verenigde Staten. Deze gebieden waren veel meer betrokken bij de Trans-Atlantische 

driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en de Amerika‟s, dan bij de 

slavenhandel vanuit Oost-Afrika en die rond de Indische Oceaan. Bovendien was de 

slavenhandel in Oost-Afrika lange tijd kleinschaliger dan aan de andere kant van het 

continent.  

Het verschil in bronnen met betrekking tot West-Afrika enerzijds, en Oost-

Afrika anderzijds maakt een studie naar een van de gebieden fundamenteel 

verschillend. Wat Oost-Afrika betreft is er vooral veel bekend over een latere periode, 

namelijk vanaf de negentiende eeuw. Daarnaast hebben we voornamelijk de 

beschikking over een bepaald soort bron, namelijk van de hand van missionarissen. 

Dit gegeven staat in contrast met de bronnen over West-Afrika, die verder terug gaan 

in de tijd en bijvoorbeeld ook commerciële- en overheidsdocumenten omhelzen. 

 

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn enkele zeer belangrijke 

historische werken uitgekomen over Oost-Afrika. Juhani Koponen (1988) noem ik in 

dit verband als eerste, omdat hij zijn studie naar de ontwikkelingen in prekoloniaal 

Tanzania benadert vanuit een heldere historiografische tegenstelling, uiteengezet door 

A.G. Hopkins (1973): dat van een „Primitive Africa‟ enerzijds en een „Merrie Africa‟ 

anderzijds. Hopkins bedacht deze twee “mythes” als karikaturen van hoe de 

Afrikaanse prekoloniale geschiedenis wordt benaderd.  

 

“„Primitive Africa‟ sees the inhabitants of the continent living like textbook savages “under 

the domination of custom and impulse… never forecasting the distant future,” only waiting for 

the Europeans to come and confer on them the benefits of Western Civilization. „Merrie 

Africa‟ paints a precolonial Golden Age, in which “generations of Africans enjoyed congenial 

lives in well-integrated, smoothly functionating societies… and ruthless exploitation reduced 

the indigenous peoples to a degree of poverty they had not known in the past…”
29

 

 

Koponen beschrijft hoe deze mythes, ook als theoretische modellen, voor serieus 

historisch onderzoek zijn gebruikt, waarbij hij het werk van Helge Kjekshus (1977) en 

John Iliffe (1979) aanhaalt. Kjekshus neemt in zijn studie Ecology, control and 

economic development in East African history bijvoorbeeld „Merrie Africa‟ als 
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uitgangspunt. Volgens hem was het prettig leven in de prekoloniale gemeenschappen. 

De meeste samenlevingen kenden een permanente vestiging, een geavanceerd 

landbouwsysteem en produceerden genoeg surplus. Vee was er in overvloed en de 

tseetseevlieg was niet meer dan een last in dit veilige, door de mens beheerste 

ecosysteem. Dit systeem hield stand tot de jaren negentig van de negentiende eeuw, 

toen de Grote Runderpest het vee en daarmee de welvaart verwoestte en koloniale 

opschudding de rest deed. Tseetsee spreidde zich uit over het land, de meeste 

gebieden konden zich niet herstellen, en het gevolg was, volgens Kjekshus, niet alleen 

onderontwikkeling maar zelfs onontwikkeling. John Iliffe‟s A Modern History of 

Tanganyika gaat eerder uit van „Primitive Africa‟, ook al draagt hij dit standpunt niet 

tot in het uiterste uit. Hij benadrukt de door het milieu veroorzaakte moeilijkheden en 

de historische armoede als gevolg van de grote afstanden, ziekte en onderbevolking. 

Het kapitalisme acht hij het enige middel om hieraan te ontsnappen, en de komst van 

kapitalistische verbanden aan de kust, alsmede de ontwikkeling van de 

langeafstandshandel in de negentiende eeuw boden uitkomst. 

Ivory and slaves in East Central Africa van Edward Alpers (1975) biedt een 

grootschalig overzicht van de ivoor- en slavenhandel van de vijftiende tot de 

negentiende eeuw. In zijn boek poogt hij als eerste de geschiedenis van de hele regio 

te bestuderen zonder een Eurocentrisch uitgangspunt te nemen maar door de 

activiteiten van Afrikanen binnen de internationale handel centraal te stellen. Hij 

betoogt dat de ontwikkelingen van de internationale handel in Oost-Afrika tijdens 

deze eeuwen, inclusief de initiatieven van de Afrikanen zelf, passen in een context 

van historische wortels van onderontwikkeling in Afrika. Voorts stelt hij dat de 

ontwikkeling van de internationale handel tussen de bevolking van Oost-Afrika en de 

Europeanen, Indiërs en Arabieren, die naar Afrika kwamen, bepalend is geweest voor 

de huidige onderontwikkeling.  

In Plantation slavery on the east coast of Africa betoogt Frederick Cooper 

(1977) dat de uitbreiding van een commercieel netwerk rond Zanzibar in de late 

achttiende en vroege negentiende eeuw de basis legde voor de ontwikkeling van een 

plantage-economie. De groei van de karavaanhandel maakte dat de oorspronkelijke 

slavenhandelaren in het binnenland in contact kwamen met potentiële markten rond 

de Indische Oceaan. Handel zorgde voor kapitaal dat in de landbouw geïnvesteerd kon 

worden.  
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In Slavery and African life: occidental, oriental and African slave trades van 

Patrick Manning (1990) en Transformations in Slavery: a History of Slavery in Africa 

van Paul Lovejoy (1983) wordt zowel aandacht geschonken aan de slavenhandel in 

West- als in Oost-Afrika. Bovendien gaan deze werken niet alleen in op de overzeese 

slavenhandel, maar ook op de slavenhandel in Afrika zelf. Patrick Manning betoogt 

dat de Afrikanen, als gevolg van de slavenhandel, met ontvolking en een 

achterblijvende economie te maken kregen en met het feit dat de Europeanen hen als 

mensen van een inferieur ras gingen beschouwen. Lovejoy stelt dat Afrika veel meer 

beïnvloed werd van buitenaf dan dat het continent de wereld erbuiten beïnvloedde. 

Ook de slavernij maakte een ontwikkeling door, deels door interne, maar veel meer 

door externe invloeden. 

 

Vergeleken met West-Afrika is Oost-Afrika in de geschiedschrijving onderbelicht 

gebleven, en ook de geschiedenis van de UMCA heeft minder aandacht gekregen dan 

die van andere missies. Het enige boek dat zich uitsluitend richt op de geschiedenis 

van de UMCA is van A.E.M. Anderson-Morshead en is in 1909 door de UMCA zelf 

gepubliceerd: The history of the Universities‟ Mission to Central Africa 1859-1909. 

Roland Oliver (1952) schreef het boek The missionary factor in East Africa, de 

tweede belangrijke secundaire bron van informatie over missies in Oost-Afrika. De 

sociaal antropoloog T.O. Beidelman (1974) pleitte voor een meer extensieve studie 

naar de missiegeschiedenis. Hij erkent dat Olivers werk een belangrijke impuls was 

voor de het onderzoek naar missies, maar uit er ook kritiek op. Het zou niet ingaan op 

de etniciteit, de sociale achtergrond, de opvattingen, de alledaagse problemen, de 

houding ten opzichte van de economie en het pattriotisme van de missionarissen. Ook 

zou er geen aandacht zijn voor de (financiële) steun voor de missionarissen van het 

thuisfront. In plaats daarvan is er slechts sprake van brede narratieve historische 

verhandelingen over het werk van de missies. Beidelman pleit voor een basis van 

sociologische theorievorming bij de bestudering van missies, waarbij hij zelf de 

Church Mission Society (CMS) als voorbeeld neemt. 

 Meer recente werken over de missiegeschiedenis zijn Missions and Empire, 

onder redactie van Norman Etherington (2005) en The British Missionary Enterprise 

Since 1700 van Jeffrey Cox (2008). Cox gaat in op het ontstaan van de missies, de 

netwerken in het eigen land en de missieliteratuur. Missions and empire bestudeert de 

relatie tussen christenen en het Britse Rijk van de zeventiende eeuw tot de jaren zestig 
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van de twintigste eeuw. Bovendien worden diverse thema‟s aangesneden, zoals de 

relatie van de missies met taal, geneeskunde, antropologie en dekolonisatie. Beide 

werken plaatsen de missionarissen in de context van hun tijd en achtergrond en gaan 

bovendien in op de relatie tussen de missies en het koloniale gezag, een onderwerp 

waarop in deze scriptie niet zal worden ingegaan. 

 

Naast het werk van bovenstaande historici als secundaire bron zijn de archieven van 

de UMCA voor mijn onderzoek de belangrijkste primaire bron geweest. Zoals eerder 

aangegeven wilde ik aanvankelijk onderzoeken welke de gevolgen van de 

slavenhandel waren op lokale gemeenschappen. Gaandeweg werd mijn primaire bron 

echter het onderwerp van onderzoek, en is hetgeen de missionarissen van de UMCA 

schreven over de gevolgen van de slavenhandel in Oost-Afrika en waarom nu de 

hoofdvraag van deze scriptie. Ofwel: wat is het discours van de missionarissen van de 

UMCA met betrekking tot de gevolgen van de slavenhandel in negentiende-eeuws 

Oost-Afrika?  

Voor dit onderzoek richt ik me op zuidoostelijk Afrika, waaronder het huidige 

Malawi, Mozambique en Tanzania vallen. De meeste slaven werden uit de 

binnenlanden van deze gebieden naar de kusten van Tanzania en Mozambique 

overgebracht, en aangezien de UMCA in deze landen gestationeerd was, heb ik over 

deze gebieden de meeste informatie kunnen vinden. Verder richt ik me in het 

bijzonder op de periode 1860-1890, toen de slavenhandel in Oost-Afrika op zijn 

hoogtepunt was, en de eerste missionarissen van de UMCA werkzaam waren in het 

gebied. 

In het eerste hoofdstuk ga ik in op de geschiedenis van de UMCA, een 

belangrijke factor in het bepalen van het discours. Waarom werd deze missie 

opgericht? Wat was de doelstelling van de missie? Welke opleiding hadden de 

missionarissen en hoe was het gesteld met hun kennis over het gebied waar ze aan het 

werk gingen? Waarom gingen ze naar Oost-Afrika, en hoe was hun houding ten 

opzichte van de slavenhandel?  

Vervolgens zet ik in het tweede hoofdstuk – zij het beknopt – uiteen hoe de 

slavenhandel zich in Oost-Afrika ontwikkelde. Deze begon later dan in West-Afrika – 

althans de grootschalige slavenhandel – en is altijd een stuk kleinschaliger gebleven. 

Wie waren de handelaren? Wat werd er verhandeld en wat waren de belangrijkste 

handelsroutes? Het hoofdstuk begint echter met het definiëren van het begrip “slaaf”. 
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Slaven hadden voor Europeanen een andere betekenis dan voor Afrikanen, hetgeen ik 

dan ook nader zal toelichten.  

In het laatste hoofdstuk behandel ik de verschillende gevolgen van de 

slavenhandel die door de missionarissen van de UMCA zijn beschreven. Ik 

onderscheid zes belangrijke gevolgen, te weten: oorlog, hongersnood, migratie, 

ontvolking, de psychologische impact en de achtergestelde economische 

ontwikkeling. Hierbij maak ik een afweging tussen het huidige beeld van historici 

over de slavenhandel en de ontwikkelingen in Oost-Afrika enerzijds en het beeld dat 

de missionarissen van de UMCA ervan hadden anderzijds. Een en ander om te kunnen 

vaststellen hoe de doelstellingen van de missionarissen, zoals uiteen gezet in het 

eerste hoofdstuk, tot uiting komen in hun geschriften. Ik zal aangeven in hoeverre de 

missionarissen hun geschriften manipuleerden om deze doelstellingen te bereiken. 

Ook zal ik antwoord geven op de vraag waarom missionarissen over de gevolgen van 

de slavenhandel schreven. 
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1. De Universities’ Mission to Central Africa (UMCA) 

 

Uit de inleiding is naar voren gekomen dat de narratieven van de missionarissen van 

de UMCA bruikbare middelen zijn voor een grondige reflectie op de individuele 

levensverhalen en de gemeenschappelijke geschiedenis. Voor een correcte duiding 

van deze narratieven is het belangrijk om de missie te bestuderen vanuit de etniciteit, 

klasse en economische achtergrond van de leden.
30

 De culturele achtergrond van de 

missionaris beïnvloedde namelijk zijn wereldbeeld en daarmee zijn gedrag en hoe hij 

zijn wereld beschreef. In dit hoofdstuk ga ik in op de ontstaansgeschiedenis van de 

UMCA, de grondgedachte of het doel achter de missie naar Centraal Afrika, de 

sociale achtergrond van de missionarissen, de kennis die ze hadden van Oost-Afrika 

en de voorbereidingen die ze troffen. Voorts besteed ik aandacht aan datgene wat ze 

in Afrika aantroffen en of ze dit begrepen. Ten slotte beschrijf ik op welke manieren 

de missionarissen over hun belevenissen berichtten en aan wie, waaruit de 

ambivalentie zal blijken die zij hadden ten opzichte van zowel de Afrikaanse als hun 

eigen Britse maatschappij.  

 

Ontstaan 

Vanaf de jaren vijftig van de negentiende eeuw verplaatste de interesse van de 

Europeanen voor de gebieden rond de Atlantische Oceaan zich naar Oost- en Centraal 

Afrika. Dankzij de ontdekkingsreizen van Livingstone, Stanley, Burton, Speke en 

anderen, leek het uitgestrekte binnenland ontsloten te kunnen worden. Naast de 

verhalen over de avonturen van deze onverschrokken reizigers, had men ook aandacht 

voor de ziekten en armoede in dit door Europeanen nog onontgonnen gebied. De 

geschriften en voordrachten van Livingstone toonden niet alleen aan dat de regio goed 

begaanbaar was, maar ook dat de oorspronkelijke bewoners van Oost-Afrika het 

zwaar te verduren hadden onder de slavenhandel, oorlogen, hongersnoden, ziekten en 

hun bijgeloof. Kortom, als er één gebied was waar kerstening gewenst was, zo deed 

hij in zijn retoriek voorkomen, was het dit gebied wel.
31
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De oorsprong van de UMCA en diens wens om een einde te maken aan de 

slavernij is direct terug te voeren op het beroep dat David Livingstone deed in de 

Senate House in Cambridge in december 1857. Hij riep de hulp in van de 

universiteiten van Oxford en Cambridge om de weg vrij te maken voor handel en het 

christendom in Centraal Afrika.
32

 Na zijn rede organiseerden Cambridge en Oxford 

zich in de Oxford and Cambridge Mission to Central Africa, die later, na toevoeging 

van de universiteiten van Durham en Dublin, omgedoopt zou worden tot Universities‟ 

Mission to Central Africa. Het plan was om ten minste zes missionarissen uit te 

zenden, onder auspiciën van een bisschop. David Livingstone mocht bepalen in welk 

gebied de missie zou gaan opereren.
33

 Anders dan de naam van de missie doet 

vermoeden, kreeg deze van de universiteiten maar weinig steun, en ook Livingstone 

zelf toonde uiteindelijk weinig interesse in de missie.
34

  

De UMCA, gelanceerd met de inwijding van bisschop Charles Mackenzie in 

Kaapstad in 1861, ging verder dan eerdere missies, zoals de Society for the 

Propagation of the Gospel en het Colonial Bishoprics Fund. Deze eerdere missies 

richtten zich meer op de eigen bevolking in overzeese gebieden en op het doel de 

Britse soevereiniteit veilig te stellen. De organisatie van de UMCA ging prat op het 

feit dat ze een model van de apostolische kerk had gecreëerd, dat bijeen zou worden 

gehouden door bisschoppelijk gezag en kerkelijke tucht. De theologisch onderbouwde 

nadruk op gemeenschapszin, gezag, gehoorzaamheid en discipline werd versterkt door 

het belang dat de UMCA hechtte aan de mogelijkheden om het anglokatholieke 

christendom samen te doen gaan met Afrikaanse gebruiken. De UMCA was vast van 

plan de traditionele gemeenschappen en lokale gebruiken, die door de islam en de 

„gedegenereerde beschaving‟ van de Oost-Afrikaanse kuststeden bedreigd werden, te 

behouden.
35

  

De anglokatholieken maakten onderdeel uit van de negentiende-eeuwse 

revival, maar benadrukten de katholieke elementen van het anglicanisme.
36

 De 

anglicaanse kerk is niet helder gedefinieerd. Vaak wordt in dit kader gesproken van 
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een “hoge” en “lage” kerk. De UMCA wordt geassocieerd met de “hoge”, of 

anglokatholieke tak.
37

 Livingstones theologie was voldoende interconfessioneel om 

aanvaard te worden door de niet-evangelische anglicanen, en de UMCA gebruikte zijn 

naam om fondsen te werven. Charles Mackenzie, een anglicaanse predikant, die als 

priester in Zuid-Afrika gewerkt had, werd, zoals gezegd, de eerste bisschop van 

Centraal Afrika. Met Livingstone als gids, leidde hij zijn missie naar het gebied ten 

zuiden van het Malawimeer (in de bronnen „Lake Nyassa‟), waar de missie 

daadwerkelijk begon.
38

 

 

Doel 

 “Christianity appears to me to consider the world as in a state of alienation from 

God, as lost in depravity and guilt”, schreef William Wilberforce
 
in een brief aan 

Ralph Creycke in 1803.
39

 In het midden van de negentiende eeuw maakte de Britse 

overheid zich zorgen over de kerkgang onder de arbeidersklasse, en liet om deze 

reden in 1851 een onderzoek uitvoeren. Hieruit bleek dat slechts iets meer dan de helft 

van de bevolking zondags naar de kerk ging. De conclusie van het onderzoek was dat 

er niet alleen sprake was van een verregaande secularisatie in Groot-Brittannië, maar 

ook dat de maatschappij dreigde in te storten. Een opmerkelijke conclusie volgens 

Cox, aangezien de opkomst zijns inziens juist heel hoog was.
40

  

Dit neemt niet weg dat de negentiende-eeuwse secularisatie een belangrijke rol 

speelt in de huidige geschiedschrijving. Beidelman stelt bijvoorbeeld dat missionaire 

activiteiten zich in deze periode uitbreidden, terwijl de westerse wereld een 

wijdverbreide secularisatie aan het ondergaan was. De achteruitgang van het 

christendom in Europa ging gelijk op met een snelle opkomst van het christendom in 

andere delen van de wereld. Enkele van de snelst groeiende niet-westerse kerken 

waren oorspronkelijk verbonden met de Britse missiebeweging.
41

 Reizigers 

constateerden dat religie in traditionele Afrikaanse gemeenschappen – in tegenstelling 

tot Europa – een essentieel onderdeel van het dagelijks leven bleef. De missionarissen 

meenden dat ze een modern leven en geloof konden introduceren in Afrika, maar dan 

                                                 
37

 Beidelman, Colonial evangelism, 49. 
38

 Jeffrey Cox, The British missionary enterprise since 1700 (New York 2008) 151. 
39

 Boyd Hilton, The age of atonement. The influence of evangelicanism on social and economic 

thought, 1785-1865 (Oxford 1992) 4. 
40

 Cox, The missionary enterprise, 95. 
41

 Ibidem, 3. 



24 

 

wel conform hun eigen ideale christelijke standaard, dus vrij van de 

secularisatieproblemen, zoals die thuis waargenomen werden.
42

 

Zoals gezegd, ontstond de UMCA naar aanleiding van een voordracht van 

Livingstone, en zijn invloed kwam duidelijk tot uitdrukking in de plannen van de 

nieuwe missie. Die behelsden namelijk de ontwikkeling van “centres of Christianity 

and civilisation for the promotion of true religion, agriculture and lawful 

commerce”.
43

 De kern van Livingstone‟s betoog was dat economische ontwikkeling 

essentieel was om de slavernij te kunnen uitbannen.
44

 De bisschop van Oxford 

verwoordde het als volgt: “That England can never be clear of guilt of her long 

continued slave trade till Africa is free, civilized, and Christian”.
45

 Voordat 

Livingstone zijn rede had gehouden beargumenteerden missionarissen dat de 

verspreiding van het christelijk geloof eerlijke handel zou bevorderen, of dat (eerlijke) 

handel in ieder geval een nuttig middel kon zijn om missionaire activiteiten financieel 

te ondersteunen, zonder dat overigens actief te willen nastreven. De visie van 

Livingstone vertegenwoordigt een afzonderlijke, uit de abolitionistische beweging 

voortgekomen stroming binnen de missionaire theorie. Voor Livingstone betekende 

handel een manier om niet-blanken zelfstandig te maken. Hij was in Zuid-Afrika 

overtuigd geraakt van het idee dat de slavenhandel de grootste barrière was voor de 

verspreiding van het christendom in Afrika, en dat de verbreiding van eerlijke handel, 

gebaseerd op vrije handel onder gelijken, een noodzakelijke voorwaarde was voor de 

verspreiding van het christendom.
46

  

Het machtige, conventionele beeld van de negentiende-eeuwse missie als 

tweeledige – seculiere en religieuze – beschavingsmissie werd in het midden van de 

negentiende eeuw uitgekristalliseerd. De bijbel, ploeg en lokale economische groei 

zouden de motor moeten zijn voor de ontwikkeling van zich zelfonderhoudende, 

zelfbesturende en uiteindelijk zelfuitbreidende kerken.
47

 De missionarissen stonden 

echter ambivalent tegenover het idee van economische groei en materiële welvaart in 

Afrika,
48

 een aspect waarop ik later dieper zal ingaan. Het is de missionarissen dan 

ook nooit gelukt Livingstones theorie met succes in de praktijk te brengen. De grote 
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aantallen ambtenaren en handelaren die Afrika in de late negentiende eeuw 

bestormden, zouden mee hebben kunnen werken aan het bereiken van de doelstelling, 

maar ze werden niet gemotiveerd door de uitbreiding van het christendom.
49

 De 

missionarissen waren echter vastbesloten de “heiden” het evangelie te brengen. 

Aangezien het argument, zoals gezegd, was dat handel en christendom samen moesten 

gaan, moesten Britten dus daar waar ze handel dreven ook de evangelische boodschap 

brengen. In de kern van deze aanpak lag het discours besloten dat men het 

noodzakelijk achtte de inheemse volken in de gebieden waar de Britten handel dreven, 

“te beschaven en te bekeren”. Deze opvatting ondervond binnen de theorie en praktijk 

van de negentiende-eeuwse missie algemene instemming.  

De wens om te kerstenen enerzijds, en de wens om te beschaven anderzijds 

waren in Europa eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden.
50

 Howard le 

Couteur (2008) wijst in dit verband op het idee van “beschaving” in de ogen van de 

negentiende-eeuwse Brit. Beschaving werd gezien als een historisch proces waar het 

wezen van de Verlichting – met de nadruk op de seculiere en progressieve 

zelfontwikkeling van de mens – ten grondslag aan lag. Dit beschavingsproces stelde 

men tegenover barbaarsheid. Ik ga er echter niet vanuit dat de Britse missionarissen 

veel ophadden met dit specifieke idee van beschaving. Zij waren er immers van 

overtuigd dat het heidens bijgeloof bestreden moest worden en de inheemse volken 

verlicht moesten worden via het evangelie.
51

  

Britse missionarissen traden een wereld binnen, ver voorbij de grenzen van 

Groot-Brittannië, waar de sociale en raciale superioriteit van Groot-Brittannië over de 

inwoners werd gezien als een axioma.
52

 Het doel van de missionarissen was dus om 

het geloof en de leefwijze van de inheemse bevolking te veranderen. In Beidelman‟s 

(1982) woorden koloniseerden zij zodoende zowel de geest als het lichaam van de 

Afrikanen. Interessant is dat mensen, die werden gezien als inferieur, wel in staat 

werden geacht op een “hoger niveau” te kunnen worden gebracht, ofschoon ze het 

niveau van hun meesters en leraren nooit zouden kunnen evenaren.
53

  

Beidelman stelt dat missie alleen zinvol is als je een negatief beeld hebt van de 

wijze waarop de cultuur die je wilt veranderen, zich ontwikkelt. Het beeld dat de 
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missionarissen van Afrika hadden, was echter niet negatief te noemen. Er was één 

groot probleem: er was geen christendom. Afrikanen werden gezien als kinderen, die 

nog geen helder besef hadden van goed en kwaad. In feite hadden de missionarissen 

juist een romantisch beeld van Afrika. Ze stelden de onderontwikkelde agrarische 

gemeenschappen ter plekke in positief contrast met de verstoringen en conflicten van 

de moderne westerse maatschappij. De missionarissen die dit moderne westerse leven 

ontvluchtten, hoopten in Afrika een nieuwe christelijke maatschappij te stichten, die 

volledig in overeenstemming was met hun normen en waarden. Het Afrikaanse leven 

zou een solide basis bieden voor moraliteit. De ogenschijnlijke eenvoud van het 

Afrikaanse dorpsleven leek ideaal voor de ontwikkeling van simpele, onbezoedelde 

christelijke gemeenschappen, die de missionarissen deden denken aan het veel minder 

complexe pre-industriële tijdperk, dat, volgens hen, in Europa verloren was gegaan. 

Paradoxaal genoeg viel de missie echter juist díé instituties aan die de hechte 

Afrikaanse gemeenschappen vormden, zoals voorouderverering en polygamie.
54

  

De evangelische revival was van grote invloed op de ontwikkeling van de 

missies geweest. Deze revival was een reactie op de onrust die was ontstaan door de 

wijze waarop de Industriële Revolutie zich had ontwikkeld waarbij, in het licht van 

complexe nieuwe organisaties en de ontpersoonlijking van het moderne leven, het 

individu het onderspit dreigde te delven. Enerzijds heerste de overtuiging dat de 

Engelse cultuur onmetelijk superieur was aan en, dientengevolge, te prefereren was 

boven de achterlijke culturen van Afrika. Anderzijds had de spirituele revival een 

afwijzing tot gevolg van het materialisme, zoals men dat in Europa kende. Het 

stereotype beeld dat missionarissen van “de Afrikaan” hadden, was een verwarrende 

combinatie van een onder- en overschatting van zijn capaciteiten. Aan de ene kant 

nam men aan dat Afrikanen de ingewikkelde aspecten van modern westers zelfbestuur 

niet zouden kunnen begrijpen. Aan de andere kant werd – met het licht op de 

secularisering in het vaderland – wel een hogere morele standaard van hen verwacht 

dan van de gemiddelde Brit.  

Aangezien de Afrikaan gezien werd als zwak, labiel en zowel kinderlijk als 

dierlijk, waren afstand en terughoudendheid essentieel om te voorkomen dat hij voor 

de verleidingen van de tropen zou vallen, maar ook voor de gevaren van het moderne 

materialisme. Om dus te voorkomen dat ze slachtoffer zouden worden van hetzelfde 
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kwaad als de Europeanen, mochten de Afrikanen niet alle aspecten van de moderniteit 

overnemen.
55

 Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in de „History of the Universities‟ 

Mission to Central Africa‟ van A.E.M. Anderson-Morshead:  

 

“There has always been a desire not to give the natives civilized tastes and wants, and a story is 

told of a boy who had been for a time in England, and had learnt to drink sugar in his cocoa, 

asking the missionary at the evening halt, after a day‟s march. “Where is the sugar?”
56

  

 

De missies wilden een bepaalde smaak voor zekere Europese gebruiken en producten 

bij de Afrikanen ontwikkelen, maar andere ontmoedigen.
57

 Zelfs over de taal waarin 

in Afrika werd onderwezen werd nagedacht in termen van modern materialisme. De 

missie associeerde Europese talen met de verderfelijke materialistische krachten 

waarmee de Afrikaan maar moeilijk zou kunnen omgaan.
58

 Om deze reden werd dan 

ook veel tijd besteed aan het leren van de lokale talen en het vertalen van de Heilige 

Schrift in die talen.  

Julia Allen (2008) stelt dat de missionarissen van de UMCA een zeker respect 

voor de Afrikanen moesten hebben gehad, aangezien ze vonden dat onderwijs nuttig 

voor hen was.
59

 Deze stelling moet echter enigszins genuanceerd worden. De 

missionarissen zagen het nut van onderwijs in, omdat Afrikanen de bijbel moesten 

kunnen lezen. Dit neemt overigens niet weg dat de beschrijvingen van de diverse 

volken in de dagboeken vaak zeer positief zijn.  

Missionering is dus gebaseerd op een tegenstelling in de beoordeling van de 

ander: Afrikanen en Europeanen zijn gelijk in de ogen van God, maar Afrikanen 

hebben duidelijk geloven en gebruiken die inferieur zijn aan die van Europeanen, 

anders zou bekering onnodig zijn.
60

 Het doel van de UMCA en het feit dat dit aan zou 

kunnen sluiten bij de gemeenschapsvorm zoals die bestond in Afrika, komt tot uiting 

in de woorden van Bishop Mackenzie:  

 

“Our East Africans are not nomads dwelling in a wilderness or a desert, but settled cultivators, 

who would gladly remain for many generations in one place. Each of these nations ought at least 

to have its own church and its own bishop and clergy.”
61
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De missionarissen hadden niet alleen een zekere ambivalente houding 

tegenover de Afrikanen, maar ook ten aanzien van moderniteit. De ontwikkelingen in 

Europa keurden ze af, maar ze maakten wel gretig gebruik van de verworvenheden 

van de moderne tijd, zoals het transport, de post en de medische wetenschap.
62

 Ook 

ten opzichte van de ongekende economische groei in de eerste helft van de 

negentiende eeuw heerste ambivalentie. De meeste christenen hadden een statisch 

wereldbeeld en deelden de dynamische conceptie van de economie niet, zoals 

geschetst door Adam Smith. Aangenomen werd dat God regeerde door zijn kinderen 

te verleiden en te testen, te beoordelen en te bestraffen. Barrières op vrije handel 

waren fictieve elementen die de goddelijke Voorzienigheid verduisterden. De 

evangelische versie van vrije handel was statisch, of cyclisch, nationalistisch en 

zuiverend. Concurrentie werd eerder gebruikt als een manier om op te voeden dan om 

economische groei te bewerkstelligen.
63

 

 Er zijn critici die stellen dat de motieven van de missionarissen gelegen 

waren in materieel gewin, maar gezien de grote risico‟s die ze tijdens hun reizen 

liepen, lijkt dat niet waarschijnlijk. Tussen 1860 en 1918 stierf tweederde van de 

missionarissen, of moest de werkzaamheden wegens ziekte voortijdig staken. Er is 

weinig bewijs voor de motieven van missionarissen, maar het is zeer waarschijnlijk 

dat deze gevarieerd waren.
64

 Uiteraard was een sterke religieuze overtuiging een 

eerste vereiste. Alle missiegemeenschappen kenden een sterk element van 

predikantenleiderschap, en het is belangrijk in ogenschouw te nemen dat missies altijd 

opgericht of gereorganiseerd werden door een zeer kleine groep geëngageerde 

predikanten.
65

 

 

Achtergrond van de missionarissen 

Lang voordat de eerste missies in Groot-Brittannië ontstonden in het laatste 

decennium van de achttiende eeuw en de eerste twee decennia van de negentiende 

eeuw, leidden andere Europese piëtisten al overzeese missies. Toen Britse 

organisaties opkwamen, werden de meeste missionarissen – wellicht om die reden – 
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in andere landen geworven.
66

 Voor zover ik heb kunnen achterhalen, was dit niet het 

geval bij de UMCA, aangezien ik alleen gegevens over Britse missionarissen ben 

tegengekomen. Dit zou te maken kunnen hebben met het “hoge” anglicaanse karakter 

van deze missie. 

De anglicaanse Kerk verwachtte over het algemeen van hun leden dat ze vóór 

hun inwijding een universitair diploma op zak hadden. Een universitaire graad zou 

hun een zekere respectabele sociale positie te kunnen garanderen.
67

 In een appendix 

bij het boek van Anderson-Morshead staat een lijst van alle Engelse leden van de 

missie. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft een universitaire opleiding genoten had, 

vanzelfsprekend meestal aan de universiteit van Oxford of Cambridge. Er waren er 

echter ook die aan de universiteit van Durham, Dublin, Edinburgh, Canterbury of 

Londen hadden gestudeerd. Hiernaast bestond de missie uit schoolhoofden, leraren, 

zusters (in de zin van ziekenverzorgsters), timmerlieden, drukkers en landbouwers.
68

 

Deze tweede groep werd ook als essentieel gezien voor het bestrijden van de 

slavenhandel.
69

 

De missionarissen waren voornamelijk vrijwilligers, die van hun eigen 

middelen moesten rondkomen, of van een miniem salaris.
70

 Aanvankelijk wierven de 

missies al dan niet gehuwde mannen, maar binnen enkele decennia verschoof de 

aandacht naar getrouwde stellen. Een echtpaar vormde namelijk een voorbeeldfunctie 

voor de Afrikaanse volgelingen. Bovendien zouden de mannen van de missie dan niet 

in de verleiding komen om het met een Afrikaanse vrouw aan te leggen.
71

 Hoewel er 

in de bronnen van de UMCA weinig aandacht voor hen is, speelden ook – vaak 

ongehuwde – vrouwen, volgens Griffiths, een grote rol in de missie. De missionaire 

lekenvrouwen van de UMCA waren eveneens vaak hoog opgeleid en afkomstig uit de 

hogere of aristocratische stand. Het waren over het algemeen onafhankelijke, 

intellectuele vrouwen die zich verzetten tegen de beperkingen van het laat 

negentiende-eeuwse huwelijk.
72
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Waar ze ook gestationeerd werden, de missionarissen vormden overal een 

subcultuur met onderling gemeenschappelijke kenmerken. Elke missiepost vormde 

een microkosmos, die afgezonderd was van de handelaren, bestuurders en plantage-

eigenaren in de directe omgeving.
73

 

 

Voorbereiding 

Veel christelijke missionarissen, die in Oost-Afrika gingen werken, waren 

verbazingwekkend slecht voorbereid op hun werk.
74

 De eerste vertegenwoordigers 

van de Britse missies vertrokken naar verre bestemmingen met weinig voorlichting 

over hoe ze het evangelie moesten brengen of hoe lokale gemeenten te organiseren 

toen die begonnen te ontstaan. De brengers van het kruis waren, voor een belangrijk 

deel, mannen en vrouwen van bescheiden opleiding (hoewel veel leden van de UMCA 

wel een universitaire achtergrond hadden) en middelen. Ze werden met geringe 

voorzieningen uitgezonden naar verre volkeren wier talen, gebruiken en politieke 

omstandigheden hun vrijwel onbekend waren.
75

 Ondanks het feit dat de Britten 

ondertussen over het algemeen behoorlijk op de hoogte waren van de slavernij, 

slavenhandel en West-Indië, wisten ze in de eerste helft van de negentiende eeuw nog 

maar weinig over Afrika.
76

 Dit blijkt uit „The History of the Universities‟ Mission to 

Central Africa‟ van Anderson-Morshead:  

 

“In the early years of this century very little was known of the East Coast of Africa.”
77

 en: “It is 

extraordinary that a place of such political importance [Zanzibar] was practically unknown at 

this time to Europeans.”
78

 

 

Ondanks de wens van de missies om een geschoolde gerespecteerde groep 

missionarissen voort te brengen, werd er geen specifieke strategie ontwikkeld voor de 

opleiding van missionarissen in de negentiende eeuw. Het was gebruikelijk om 

missionarissen op dezelfde manier op te leiden als predikanten. Niettemin bestonden 

er enkele speciaal voor missionarissen in het leven geroepen opleidingen. Of de 

missionarissen van de UMCA hier ook gebruik van hebben gemaakt heb ik niet 
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kunnen achterhalen, maar van de missionarissen van de SPG en CMS is in ieder geval 

bekend dat ze in het midden van de negentiende eeuw een speciale opleiding volgden. 

Het curriculum bestond uit de klassieke talen, theologie, logica en wiskunde, maar aan 

praktijkkennis, die in het veld nodig was, werd volledig voorbijgegaan. Wel werd er 

les gegeven in enkele talen die voor de missionarissen van belang werden geacht, 

namelijk: Hebreeuws, Arabisch, Sanskriet en Bengaals. Inheemse talen werden ter 

plekke geleerd, wat zeer veel tijd in beslag nam. Het curriculum was uitermate 

ongeschikt om missionarissen voor te bereiden op de praktische vaardigheden die ze 

nodig zouden hebben bij hun aankomst in een ander, onbekend land.
79

 Als voorbeeld 

stelt Beidelman dat bijna alle missionarissen van de CMS bij aankomst in Ukaguru 

praktisch niets wisten van de wereld die zij zouden aantreffen.
80

 

Het was algemeen aanvaard dat je, om als missionaris te kunnen werken, je 

gezondheid en misschien zelfs je leven op het spel zette. De beperkte voorbereiding 

werkte echter wel een fundamenteel probleem in de hand, namelijk hoe de 

missionarissen lang genoeg in leven te houden om zo een kerk te stichten die de 

eerste, onzekere jaren zou overleven.
81

 Volgens John Buchanan, een missionaris die 

later zakenman zou worden, kon een goede voorbereiding problemen voorkomen:  

 

“In reading a continuous history of the Universities‟ Mission, one of the sad and almost 

oppressive things is the frequency with which you meet a new name marked by scholarship or 

zeal, but in a single year or two that career is suddenly cut short. By-and-by the Mission where 

these things occur comes to be considered very dangerous to health, and a depressing fear 

haunts its members and their relatives. In East and Central Africa there is no need of this in 

any unusual degree if proper precautions are taken.”
82

 

 

Henry Rowley bericht echter over de eerste missie met bisschop Mackenzie en 

Livingstone: “We had no medical man; were utterly ignorant of the treatment of 

fever; it was then the most unhealthy season of the year.”
83

 Jennings (2002) heeft 

aangetoond dat er de eerste 35 jaar nauwelijks aandacht is geweest voor de 

ontwikkeling en invoering van een strategie om ziekten te behandelen en 

voorkomen.
84

 Er is een voorbeeld van uitgebreide instructies voor een missie van de 
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CMS naar Buganda,
85

 maar ik heb geen vergelijkbaar voorbeeld gevonden voor de 

UMCA. In dit specifieke geval gingen de instructies voor de CMS veel verder dan 

gebruikelijk. Er werd advies gegeven over persoonlijk gedrag en over de relatie van 

de missionarissen met lokale autoriteiten. Ook was er advies over tuinieren, 

taalverwerving, godsdienstoefening en gezondheid.
86

 

 

Missiologie 

Alle evangelische gemeenschappen hadden moeite met het werven van vrijwillige 

missionarissen en met de voorbereiding voor het veldwerk (als specifieke 

voorbereiding al van belang werd geacht, wat meestal niet het geval was). Nergens 

was sprake van een coherente theologie of praktische strategie ter bevordering van 

christelijke missies.
87

 Hoewel leden van de kerk altijd over missionering geschreven 

hebben, waren er volgens Beidelman voor de twintigste eeuw nog geen coherente 

analyses van bekering of missionaire tactieken.
88

 Het belang van de bijbel als 

theoretisch kader voor missionarissen in deze periode is echter moeilijk te 

overschatten. Voor hen diende deze als het opperste voorbeeld van de geschiedenis, 

aan de hand waarvan ze nieuwe situaties herkenden en zelfs hun eigen handelingen 

konden duiden. Deze missionarissen hadden op het niveau van werkelijk religieus 

treffen zo goed als geen missiologie, geen theorie over hoe de missie gestalte moest 

krijgen, anders dan de richtlijnen die ze dachten in de bijbel te kunnen vinden.
89

  

Vanaf 1879 organiseerde Gustav Warneck (theoloog en grondlegger van de 

zendingstheorie) echter al zendingsconferenties,
90

 waarmee hij in de eerste plaats 

predikanten, professoren en uitmuntende leken, die hij als sleutelfiguren voor de 

uitvoering van het zendingswerk zag, liefde voor de zending wilde bijbrengen en hen 

er adequaat op wilde voorbereiden. De conferenties hadden een vierledig doel: ze 

moesten de predikanten een juist zicht bieden op de betekenis van de zending, de 

publieke opinie voortdurend beïnvloeden om de aandacht op de zending vast te 
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houden, planmatig werken aan een gezonde ontwikkeling van de zending en 

eensgezindheid tot stand brengen in de diverse zendingsgenootschappen door middel 

van vriendenkringen. 

De zendingstheorie van Warneck is als volgt samen te vatten: het kerkvolk 

moest voorgelicht worden over de zending, en er moest aandacht zijn voor de 

opleiding van kerkelijke leiders. In zijn Evangelische Missionslehre schenkt Warneck 

uitvoerig aandacht aan de bijbelstheologische fundering van de zending. Hij neemt 

deze als bron en norm voor zijn zendingsleer.
91

 

De betekenis van het werk van Warneck is te herleiden tot vijf punten: de 

ontwikkeling van een zendingstheologie of wetenschappelijke benadering van de 

zending, de nadruk op opleiding en geestelijke voorbereiding van de zendelingen, de 

zendingsopdracht als een organisch deel van de kerk, Warneck als opvoeder van de 

kerk tot de zending en het feit dat de focus van de zending steeds op de hele wereld 

gericht moet zijn.  

Sinds het optreden van Warneck is de missiologie sterk veranderd. Zijn 

uitgangspunt is dat godsdienst een universeel verschijnsel is en dat er maar één God 

en één godsdienst is. De andere religies staan op een of andere wijze in relatie tot de 

„oer‟-godsdienst, die van God komt en op openbaring berust. In het concept van 

Warneck is de heiden eerder een dwalend dan een onreligieus mens te noemen. Het 

christendom beschouwde hij als de absolute religie, een term die hij ontleende aan 

Hegel. Het is volgens hem de religie van de volle waarheid en het volledige heil. 

Hieruit vloeit voort dat de christelijke religie dan ook de algemene godsdienst van de 

mensheid moet worden. Dit maakt dat zending bij Warneck altijd wereldzending is.
92

 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden van een theoretische missieleer bij de 

UMCA en geen melding over Warneck. Het is mogelijk dat missionarissen van de 

UMCA zich hier vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw mee bezig gingen 

houden. Ik kan echter met enige zekerheid vaststellen dat hier tijdens de eerste missie 

in 1861 in ieder geval geen weet van was. Tijdens deze missie leunden de 

missionarissen vooral op de kennis en het overwicht van Livingstone, die zij toen nog 

volledig leken te vertouwen. Soms tegen beter weten in, zoals verderop duidelijk zal 

worden. 
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Kennis van het gebied 

De haastig gevormde eerste groep missionarissen van de UMCA bezat slechts weinig 

kennis van de regio waar ze zich wilden vestigen, en men was niet voorbereid op de 

sociaal-politieke problemen die men er zou tegenkomen, waaronder voedseltekorten 

en ziekte. De rol van Livingstone in dit vroege stadium van de missie was rechtstreeks 

verantwoordelijk voor het falen van de missie in het binnenland.
93

 Anderson-

Morshead schreef: 

 

“At this point it is necessary to understand the land at the time. Livingstone found it much 

changed since his former visit, and it is not wonderful that he did not realize the causes of the 

change; still less wonderful is it that the missionaries did not understand them.”
94

 

 

De groep missionarissen kwam in een oorlog terecht met de Yao (vaak “Ajawa” of 

“Achawa” in de originele bronnen) en kozen hierbij de kant van de Manganja, bij wie 

ze zich hadden aangesloten. Ze beschouwden hen als vredelievend en als slachtoffer 

van de slavenrooftochten van de Yao. Buchanan gaat in zijn boek in op de precaire 

situatie die hierdoor ontstond: 

 

“An unfortunate error of judgment was made at this stage in the attitude of the Mission toward 

the natives; but this error was as much or even more due to the policy of Dr Livingstone than 

to that of Bishop Mackenzie. […] There was war between two tribes called Manganja and 

Yao. […] Livingstone and the Mission took the side of the Manganja. […] In this little war the 

Mission people shot several natives, and burned one of their villages. The Mission acted in the 

belief that the Yao were both aggressors and slave-dealers or slave-hunters, which turned out 

afterwards not to be the case.” 

 

Ook Henry Rowley, deel van die eerste missie, gaat in zijn dagboek in op het door 

Livingstone te rooskleurig geschetste beeld van de situatie, waardoor de reis verre van 

vlekkeloos verliep. “My first impressions of the Zambesi were not favourable […] 

The ideas that I had entertained received a rude shock”. Aanvankelijk wilde men via 

de Zambesi naar de Shire reizen, maar Livingstone stond erop om de nog onbekende 

Rovuma-rivier als route te gebruiken. Deze bleek echter nauwelijks begaanbaar met 

hun schip. Ook dacht Rowley toen nog dat de “fever” onschuldig was en dat ze in 

“perfect safety” verder konden reizen. Toch lijkt Rowley een rotsvast vertrouwen te 

blijven houden in Livingstone, ondanks zijn verkeerde inschatting van de situatie.
95
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Aangezien het hier om een gepubliceerde versie van zijn dagboek gaat, is het is niet 

onmogelijk dat Rowley zich in werkelijkheid kritischer heeft uitgelaten. Helaas zijn 

van het originele dagboek slechts enkele pagina‟s overgebleven in de archieven van 

het Rhodes House en is deze hypothese dus niet verifieerbaar. 

Missionarissen gingen slecht geïnformeerd het veld in. Vandaar dat de 

Afrikaanse cultuur vaak verkeerd werd begrepen en, dientengevolge, regelmatig 

verkeerd werd weergegeven. Dit leidde tot een verstoord beeld van Afrika bij het 

thuisfront, een onderwerp waarop ik in het laatste hoofdstuk nader zal ingaan.
96

 Het 

was bijvoorbeeld gebruikelijk dat missionarissen in heel Oost Afrika lokale 

hoofdmannen kleine betalingen deden in ruil voor toestemming in het gebied te 

mogen verblijven en er te mogen bouwen. Beidelman beschrijft hoe leiders van de 

Kaguru deze betalingen interpreteerden als een cijns, waarmee de missionarissen zich 

in feite ondergeschikt aan hen maakten.
97

 

Overleven was in hoge mate afhankelijk van allianties die zorgvuldig met 

lokale leiders werden gesloten. Door zichzelf aan te sluiten bij een “koning”, raakten 

de vroege missionarissen echter verwikkeld in langdurige politieke tegenstellingen die 

ze nauwelijks konden inschatten en waarover ze weinig controle hadden. Op enkele 

uitzonderingen na lukte het de missionarissen voor de koloniale tijd niet om lokale 

Afrikaanse elites werkelijk aan zich te binden. Toch zagen Afrikaanse leiders wel in 

hoe connecties met Europeanen van pas konden komen. Waar een band met Europese 

handelaren van strategische waarde kon zijn voor de toegang tot luxegoederen en 

vuurwapens, zat de aantrekkingskracht van de missionarissen hem in hun vaste 

standplaats. De missionarissen wilden namelijk exclusieve nederzettingen bouwen, 

waar ze de moraliteit van hun volgelingen in de gaten konden houden en afvalligen 

konden wegsturen.
98

 Verder waren ze hun schakel tot het regionale 

informatienetwerk. Overigens konden de Afrikaanse leiders, naast strategische 

informatie, via de missieposten ook aan vuurwapens en ammunitie komen. Bovendien 

konden ze helpen bij diplomatieke toenaderingspogingen, en hun aanwezigheid werd 

op prijs gesteld omdat ze aanvallen van buitenaf afschrokken.
99

 

 

                                                 
96

 Meyre, „T.J. Bowen and Central Africa‟, 247. 
97

 Beidelman, Colonial evangelism, 147. 
98

 Ibidem, 21. 
99

 Ørnulf Gulbrandsen, „Missionaries and northern Tswana rulers: who used whom?‟, Journal of 

religion in Africa, vol. 23, no. 1 (1993) 44-83, aldaar 52. 



36 

 

De volgelingen 

De eerste bekeerlingen van de missionarissen waren voornamelijk afkomstig uit de 

marges van de maatschappij: ontsnapte of vrijgekochte slaven, oorlogsvluchtelingen 

en andere verstotelingen en ontheemden.
100

 Op die manier ontwikkelden missies 

gemeenschappen van christenen die niet alleen voor werk en inwijding in de 

elementaire beginselen van het christelijk geloof afhankelijk van hen waren, maar 

voor een belangrijk deel ook voor hun persoonlijke veiligheid.
101

 Vluchtelingen 

verwelkomden de missionarissen omdat ze hun hulp nodig hadden in de verdediging 

tegen vijandige buurstaten. De missieposten waren zelf ook regelmatig het doelwit 

van geweld of zelfs militaire aanvallen door slavenhandelaren in Centraal Afrika.
102

 

Op basis van de informatie van 748 bij diverse missies aangesloten Afrikanen 

heeft Etherington de factoren onderzocht die bepalend waren voor het feit dat 

Afrikanen zich bij missies aansloten. Waar en wanneer dit was beschrijft hij niet, 

maar het biedt hoe dan ook een interessant beeld. Slechts twaalf procent van de 

Afrikanen bleek zich namelijk uit religieuze interesse aan te sluiten. Van de overige 

88 procent zocht 33 procent een toevluchtsoord, kwam 26 procent voor werk, 

herenigde vijftien procent zich met familieleden, en vergezelde veertien procent de 

missionarissen die naar een nieuwe post waren overgeplaatst. Toch hadden de 

verschillende motieven één kenmerk gemeen: het verlangen naar zekerheid.
103

 

 

Het overheersende thema van het hoofdstuk lijkt de ambivalentie van de 

missionarissen te zijn, ten opzichte van de modernisering thuis en ook ten opzichte 

van „de Afrikaan‟. Uit het laatste hoofdstuk zal blijken hoe de ambivalente houding 

van de missionarissen in relatie tot hun doelstellingen hun berichtgeving over de 

slavenhandel en slavernij hebben beïnvloed, maar eerst ga ik in op de ontwikkeling 

van de slavenhandel in Oost-Afrika. 
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2. Slavenhandel en slavernij in Oost-Afrika 

 

De achtergrond van de missionarissen en de oorzaken voor hun doelstellingen zijn nu 

bekend. Om de observaties van de missionarissen ten opzichte van slavenhandel en 

slavernij in Oost-Afrika te kunnen duiden, is het echter van belang ook een overzicht 

te geven van de situatie op dit gebied in Oost-Afrika in de bewuste periode. Maar 

eerst ga ik in op de definitie van de term “slaaf”. Vervolgens beschrijf ik wat de 

betekenis van de slaven voor de Afrikanen zelf was en hoe deze verschilde van die 

voor de Europeanen. Dan besteed ik aandacht aan hoe het bezit van slaven zich 

verhield tot landeigendom, waarna ik een overzicht geef van de ontwikkeling van de 

slavenhandel in Oost-Afrika. Ik beschrijf hoe de slaven werden geronseld, wat er in 

ruil voor de slaven werd verhandeld en ten slotte ga ik in op wie de handelaren waren.  

 

De slaaf 

Suzanne Miers (2003) constateert dat wetenschappers het niet eens zijn over de 

kenmerken van slavernij. Waren slaven in de eerste plaats bezit? En zo ja, hoe moest 

bezit dan worden gedefinieerd? Moesten slaven verkoopbaar zijn, of op een andere 

wijze overdraagbaar? Welke rechten hadden eigenaren over hun slaven die ze niet 

hadden over de vrije leden van een verwantschap, familie of gemeenschap? Is het 

juister om slaven te definiëren als personen die volledig gecontroleerd door en geheel 

afhankelijk van een meester, verwantschap of andere organisatie waren? Zo ja, was 

die controle dan levenslang en/of erfelijk, of kon slavernij een tijdelijke toestand zijn? 

Werden slaven altijd met geweld verkregen en zo ja, wat geldt in deze context dan als 

geweld? Als mensen tegen hun wil werden verkocht, was dat dan voldoende reden om 

hen als slaven te definiëren? Waren slaven noodzakelijkerwijs „sociaal dood‟ – dat wil 

zeggen, mensen zonder sociaal bestaan of zonder sociale status – of konden ze 

worden beschouwd als mensen met eigen specifieke rechten?
104

 

 Er is ook discussie geweest over het doel van slavernij. Was het voornamelijk 

een manier om arbeid te mobiliseren? En zo ja, was het kosteneffectief? Was het een 

stap voorwaarts naar de incorporatie van „buitenstaanders‟ en hun afstammelingen als 

volle leden van een gemeenschap? Of was het een manier om buitenstaanders te 

incorporeren in een bepaalde sociale formatie, terwijl ze aan de andere kant werden 
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uitgesloten van volledig lidmaatschap van een verwantschap of groep? Was het een 

manier van elites om macht en prestige te verwerven? De term slavernij wordt aan al 

deze kenmerken gekoppeld. In de loop van het hoofdstuk zal blijken wat slavernij 

voor Oost-Afrika betekende.
105

 

Volgens Moses Finley (1980) is het belangrijkste kenmerk van een slaaf dat 

hij een buitenstaander is. Dit betekent niet alleen dat de slaaf ontworteld is, maar ook 

dat hij van een persoon, een mens, kan worden gereduceerd tot een “ding”, dus tot iets 

wat het bezit van een ander kan zijn. En omdat slaven bezit zijn, kunnen ze worden 

verhandeld als goederen. Religieuze instituties, familieverbanden en andere groepen 

van een maatschappij beschouwden slaven niet als personen. De specifieke 

kenmerken van slaven zijn dus gebaseerd op de idee dat ze buitenstaanders zijn – 

hetzij afkomstig uit een ander land of gebied, hetzij verstoten uit een groep – en het 

eigendom zijn van een meester. Verder mogen slaven met dwang en/of geweld 

gedisciplineerd worden, en wordt de door de slaven te verrichten arbeid volledig door 

de meester bepaald. Slaven hebben geen zeggenschap over hun eigen voortplanting 

noch over hun nageslacht, en de status van slaaf is erfelijk. Kortom, slaven behoorden 

naar lichaam en geest hun meesters toe.  

Bij gevangenneming werden slaven gedesocialiseerd en gedepersonaliseerd en 

losgekoppeld van hun eigen cultuur. In de nieuwe gemeenschap werden ze 

gedwongen tot een onderdanige rol. Ook al werden ze in een familie opgenomen, dan 

konden ze daaraan geen enkel recht ontlenen. Slaven waren en bleven “de ander”. 

Door een hoge productiviteit konden nieuwe slaven hun waarde vergroten en hun 

positie verbeteren.
106

 Degenen die als slaaf werden geboren, genoten in veel 

Afrikaanse samenlevingen meer bescherming dan nieuw gevangengenomen slaven. 

Degenen die slaaf waren gemaakt, op welke leeftijd dan ook, werden in feite op deze 

manier “geboren” in slavernij en daarom ook als kind beschouwd. Elke gevangene 

moest binnen de nieuwe groep een proces van socialisatie ondergaan, voordat deze 

een slaaf van enige waarde kon worden. In het beste geval kon een slaaf, zodra hij 

biologisch en in sociaal opzicht volwassen was, volledig deelnemen in de 

ontvangende maatschappij zodra de voorgestelde sociale rol en fictieve verwantschap 

aanvaard werd. Deze positie zou overigens nooit gelijkwaardig kunnen worden aan 
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volledige biologische verwantschap. In het slechtste geval zou de slaaf het slachtoffer 

kunnen worden van fysieke en sociale degradatie, en zelfs als offer terechtgesteld 

kunnen worden.
107

 

Slaven bleven hoe dan ook het bezit van iemand anders, hoe ver de integratie 

in een bepaalde groep ook was gegaan. Tenzij een bepaalde mate van acculturatie was 

bereikt, en ze tot op zekere hoogte waren opgenomen in een groep, werden er geen 

beperkingen aan hun verkoop opgelegd. In de context van slavengemeenschappen 

betekende vrijheid dat een persoon officieel in een heersende klasse, een 

verwantschapsgroep of een ander collectief was opgenomen. Slavernij was een manier 

om buitenstaanders de rechten en voorrechten van een maatschappij te ontzeggen, 

zodat ze konden worden gebruikt voor economische, politieke en/of sociale 

doeleinden.
108

 Dit systeem van buitensluiting werkte het beste als slaven van heel ver 

werden gehaald, om hun “andere” achtergrond extra te kunnen benadrukken.
109

 

Orlando Patterson (1982) definieerde de slaaf als zijnde sociaal dood. Hoewel 

uiteraard nog een levend, ademend wezen, had de slaaf geen rechten op deelname in 

de samenleving, behalve als afgevaardigde van een vrij persoon. Als ze hier 

toestemming voor hadden, konden slaven volledig lid worden van deze groepen, maar 

ze konden ook stemloze ondergeschikten blijven.
110

 

Jan-Georg Deutsch (2003) stelt dat diverse studies hebben aangetoond dat – in 

ieder geval in Oost-Afrika – eigendom slechts één aspect van de relatie tussen slaven 

en hun eigenaren was. In laat negentiende-eeuws Oost-Afrika waren slaven te vinden 

in bijna elk beroep en elke stand of sociale positie. Een bepalend kenmerk van 

slavernij in Oost-Afrika was dus de heterogeniteit van de sociale, politieke en 

economische positie van slaven. Ondanks dat slaven het bezit waren van iemand 

anders, waren ze meer dan dat. Slaven bezaten verschillende sociale identiteiten, en 

hun status als slaaf was niet het dominante kenmerk van hun dagelijkse interactie. In 

plaats van zichzelf als een aparte klasse te zien, beschouwden ze zichzelf als semi-

autonoom.
111

  

                                                 
107

 Manning, Slavery and African life, 113-119. 
108

 Paul E. Lovejoy, Transformations in slavery: a history of slavery in Africa, (2e druk; Cambridge 

2000) 12-13. 
109

 Lovejoy, Transformations in slavery, 1-3. 
110

 Manning, Slavery and African life, 113. 
111

 Jan-Georg Deutsch, Absence of evidence is no proof: slave resistance under German colonial rule 

in East Africa (2003) 173-175. 



40 

 

„Koningen‟ waren zelf ook buitenstaanders van de verwantschapsgroepen 

waarbinnen mensen in eerste instantie steun en bescherming zochten. Voor zoverre 

zulke „heersers‟ seculiere macht hadden, namen ze slaven in dienst – de enige andere 

mensen in een samengestelde gemeenschap die even geïsoleerd waren en dus geen 

botsende loyaliteit hadden jegens constituerende collectieven.
112

 

Slavernij was in de grond verbonden met arbeid en bestond naast andere 

vormen van arbeid. Ten eerste was er lijfeigenschap, waarbij mensen waren 

verbonden aan land en hun verplichtingen aan de heer bij gewoonte vastlagen. 

Daarnaast bestond de patroon-cliënt verhouding, een vrijwillige onderwerping, waar 

geen vaste vergoeding tegenover diensten stond. Vervolgens was er loonarbeid, 

waarbij een vergoeding voor arbeid in de vorm van geld werd uitgekeerd. Dan 

bestond er nog verpanding, waarbij arbeid werd gezien als rente voor een schuld en de 

persoon als onderpand voor de schuld. Ten slotte was er sprake van 

gemeenschapswerk, dat gebaseerd was op gemeenschapsbanden. Werk werd in die 

context beschouwd als een tegenprestatie voor een gedane of een toekomstige ruil. 

Deze andere vormen van arbeid konden ook gepaard gaan met dwang, maar, volgens 

Lovejoy (1983), meestal niet zodanig dat het vergeleken kan worden met slavernij.
113

 

 

Slavernij in Afrika 

De reden dat slavernij wijdverbreid was in Afrika was niet, zoals door sommigen is 

beweerd, doordat Afrika een economisch onderontwikkeld gebied was, waar 

gedwongen arbeid nog niet vervangen was door vrije arbeid.
114

 Slavernij vond haar 

basis in een diepgeworteld gewoonterecht en in de institutionele structuren van de 

Afrikaanse gemeenschappen. Zodoende had ze een hele andere functie dan in 

Europese samenlevingen en kolonies. Slavernij was in veel delen van het binnenland 

in de kern gebaseerd op afhankelijkheid en zeggenschap over arbeid, niet op 

uitbuiting en productie van goederen.
115

 Hierin schuilt het grootste verschil met de 

„Europese‟ slavernij, die juist op productie – meestal op plantages – was gebaseerd. 

In Afrika hadden slaven een inherente waarde. Het bezit van mensen bepaalde 

in Afrika namelijk welvaart en macht, terwijl deze in Europa bepaald werden door 
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landbezit. Land werd in Afrika niet beheerd door enkele heersers, maar door grote, 

sterke familiebanden.
116

 Volgens Thornton (1998) was wat in eerste instantie privaat 

bezit leek te zijn, helemaal geen bezit. In elk geval moesten degenen die inkomsten 

verdienden uit bezit rekening en verantwoording afleggen aan grotere 

gemeenschappen, zoals de clans en verwantschappen waartoe ze behoorden. Er was 

dus zeker geen sprake van vrij beschikbaar, persoonlijk inkomen, zelfs niet voor het 

hoofd van de gemeenschap. Hieruit kan met vrij grote zekerheid geconcludeerd 

worden dat klein- en grootgrondbezit niet bestonden in Afrika.
117

 

Grond had alleen waarde als er energie in was gestopt, door het te ontginnen 

en met gewassen te beplanten. Mensen die konden aantonen dat hun voorouders, 

ouders, of zij zelf deze energie in de grond hadden geïnvesteerd, hadden vrij solide 

rechten om het land te bewerken. Maar bezit met recht op verkoop of verpachting 

hadden ook zij niet. Het land was deel van het patrimonium van alle leden van de 

familie. Bovendien zou verkoop of verpachting er toe kunnen leiden dat “vreemden” 

zich binnen de invloedssfeer van een lokale chief konden vestigen. Zonder 

goedkeuring van een chief was dit uitgesloten. Aan de andere kant waren de 

producten van het land wel hun bezit, aangezien ze die mochten verkopen. Ook 

hiervoor geldt echter dat dit alleen van toepassing was op gewassen waar bewezen 

energie in was gestoken. Gewassen die spontaan groeiden vormden geen bezit, en 

iedereen mocht deze gewassen gebruiken. Bananen zijn hier een voorbeeld van, een 

gewas dat niet veel input van arbeid vergt. Kortom, het Afrikaanse gewoonterecht 

erkende een algemeen recht op bezit, namelijk op die zaken waar energie in was 

geïnvesteerd. 

 Op het eerste gezicht lijkt het of deze sociale structuur niemand toestond om 

meer inkomsten te verwerven dan datgene wat ze met eigen handen produceerden en 

verhandelden. Hierdoor zijn prekoloniale Afrikaanse gemeenschappen soms als 

onprogressief gekarakteriseerd, een eigenschap die voor de missionarissen – zoals 

bekend – juist de aantrekkingskracht vormde. De afwezigheid van enige vorm van 

privérijkdom zou de groei van het kapitalisme en, uiteindelijk, van de vooruitgang in 

Afrika belemmerd hebben. Het is precies hierom dat slavernij zo belangrijk was in 

Afrika en waarom het zo‟n grote rol speelde. Ondanks het feit dat Afrikanen geen 

privébezit kenden van de ene productiefactor (land) konden ze wel een andere 
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bezitten, namelijk arbeid (de derde factor, kapitaal, was relatief onbelangrijk in het 

begin van de Industriële Revolutie).  

Arbeid was zo belangrijk, omdat in de mondelinge overlevering rijke mannen 

over het algemeen beschreven werden als diegenen die over arbeid heersten, meestal 

door het bezit van grote aantallen slaven of doordat zij volgelingen en cliënten wisten 

aan te trekken. Slaven waren een belangrijke productiefactor, met name voor de 

voedselproductie, het hoeden van het vee, het bewerken van ijzer en voor de handel. 

Privébezit van arbeid kon de Afrikaanse zelfstandige een bron van zekere en 

groeiende rijkdom bieden.
118

 Land, aan de andere kant, was over het algemeen 

overvloedig aanwezig, maar de toekenning ervan aan individuele families of 

bewerkers werd slechts gebruikt door matriarchale samenlevingen om hun families te 

beheersen en nieuwe aanhangers aan te trekken.
119

  

 Slavernij was dus wijdverbreid in Afrika, omdat slaven – naast vee – de enige 

vorm van privaat, inkomstengenererend bezit vormden die door het Afrikaanse 

gewoonterecht werd erkend. Zoals gezegd, stond dit diametraal op de Europese 

wetssystemen, waarin land de belangrijkste vorm van privébezit was. Het feit dat in 

Afrika land gemeenschappelijk bezit was, maakte volgens Thornton dat slavernij een 

alomtegenwoordig aspect van de Afrikaanse samenleving werd. Het Afrikaanse 

sociale systeem was dus niet – zoals soms is beweerd – achterlijk of egalitair, maar 

slechts afwijkend van de Europese wetssystemen. Het bood Afrikaanse politieke en 

economische elites de gelegenheid grote aantallen slaven te verkopen aan wie het zich 

maar kon veroorloven. In veel gevallen waren dit buitenlandse handelaren, waardoor 

de externe slavenhandel aangewakkerd werd. 

 De idee dat land geen privébezit was, was voor Europese ooggetuigen 

nauwelijks te bevatten. Waar in Europa belasting werd geheven over grondbezit, werd 

in Afrika belasting geheven over het bezit van ménsen, een extra aanwijzing 

overigens voor de afwezigheid van landelijk bezit.
120

 Ook de missionarissen van de 

UMCA leken deze sociale structuur niet te begrijpen, terwijl ze toch ook een zekere 
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vorm van privébezit waarnamen: “The social system seems to be one where there is 

private ownership or tenancy on the communal land under the chief.”
121

  

Afrikanen namen op basis van hun eigen ideologische, politieke en 

economische methoden deel aan de mondiale commerciële integratie. Deze methoden 

concentreerden zich op het gevangen nemen en gevangen houden van volgelingen. 

Een gebruik dat haaks stond op de meer gecommercialiseerde processen van de 

westelijke wereld, zoals het verpachten van land aan boeren om controle uit te 

oefenen over hun manier van landbouw bedrijven, het vervaardigen met 

winstoogmerk van ambachtelijke producten of het investeren van kapitaal in 

bijvoorbeeld mijnen en plantages. Omdat mensen het bezit vormden in Afrika, werd 

er geïnvesteerd in slaven, met name in vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De westerse 

opvatting over rijkdom, vergaard door middel van materiële productiviteit, bestond 

niet. Macht om aanspraken te kunnen maken was echter wel belangrijk. Een toename 

ervan gebeurde door vruchtbare vrouwen aan zich te binden, die samen met hun 

kinderen het land konden bewerken. Zodoende nam de zeggenschap over arbeid toe, 

en kon er meer vee vergaard worden. Bovendien was het belangrijk om na de dood in 

de herinnering te blijven voortleven, dus hoe meer kinderen men had, des te groter de 

kans dat dat ook gebeurde. Zo bleven mannen als het ware na de dood actief lid van 

de samenleving, en konden nakomelingen een claim leggen op de invloedssfeer van 

hun voorouders.
122

  

Het huwelijk was een ander belangrijk instituut van afhankelijkheid. 

Afrikaanse rijkdom werd gemeten in het aantal vrouwen dat een man had. Het 

huwelijk als instituut was dan ook heel belangrijk in termen van onafhankelijkheid en 

bezit. Polygamie gaf een man niet alleen status en aanzien, maar leverde hem ook 

arbeidskrachten op. De vrouwen en hun kinderen werden namelijk vaak als 

arbeidskrachten gebruikt.
123

 Waar slavinnen een belangrijke rol speelden binnen de 

gemeenschappen, werden slaven meestal doorverkocht in ruil voor goederen. 

Mannelijke slaven werden dus minder snel als lid in de gemeenschap opgenomen. Dit 

gold met name voor gemeenschappen met een matriarchaal karakter, waar de vrouw 

en haar kinderen ondergeschikt waren aan de autoriteit van haar oudere broers en 

daarna pas van haar echtgenoot. Het voordeel van ambitieuze hoofdmannen om er 
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slavinnen op na te houden, was dat niet alleen zij, maar ook haar kinderen zijn 

eigendom werden.
124

 Ten slotte vormde het prekoloniale huwelijk eerder een 

verbintenis tussen twee extende families dan tussen individuen.
125

  

 

De overzeese slavenhandel voor 1800 

In de Klassieke Oudheid en Middeleeuwen was het binnenland van Afrika een relatief 

geïsoleerd gebied, en tot en met de zeventiende eeuw hadden de westerse machten 

weinig belangstelling voor Oost-Afrika. Voor die tijd werden slaven hoofdzakelijk via 

de Rode Zee naar de Arabische wereld verscheept, waarna ze via de Sahara 

terechtkwamen in harems, of te werk werden gesteld in huishoudens of 

overheidsdiensten. Ze werden in relatief kleine aantallen geëxporteerd, zo‟n duizend 

per jaar. In de tweede helft van de zeventiende eeuw begonnen handelaren uit Oman 

zich op grote schaal bezig te houden met handel rond de Indische Oceaan. Ze 

investeerden hun winsten in de dadelteelt. Deze was gestoeld op slavenarbeid, dus de 

vraag naar slaven voor agrarisch werk nam toe.
126

 

Pas in de laatste twee decennia van de achttiende eeuw bereikte de 

slavenhandel in Oost-Afrika een vergelijkbare omvang als die in de zestiende eeuw in 

West-Afrika.
127

 In de achttiende eeuw werden er in heel Oost-Afrika zo‟n 400,000 

slaven verhandeld. Ongeveer tweederde hiervan ging naar de traditionele markten in 

de moslimwereld, de overige werden naar gebieden gebracht waarover Europese 

machten de heerschappij hadden, zoals de Mascareneneilanden (Mauritius en 

Réunion) in de Indische Oceaan en de Amerika‟s. 

In de achttiende eeuw werd de handel door nieuwe ontwikkelingen beïnvloed. 

Een eerste impuls tot schaalvergroting werd vanaf 1735 door de Fransen gegeven, met 

de vestiging van een op slavernij gebaseerde plantage-economie op de 

Mascareneneilanden. De slaven waren voornamelijk afkomstig uit het huidige 

Mozambique.
128

 Ook langs de kust van Tanzania en op Madagaskar ontstonden 

plantages waar diverse gewassen verbouwd werden.
129

 Ten tweede luidde vanaf 1744 
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het bewind van de Busaidi-familie in Oman het begin van een effectieve exploitatie 

van de Oost-Afrikaanse kust in. De Omani waren aanvankelijk voornamelijk 

geïnteresseerd in de ivoorhandel, maar de slavenhandel nam geleidelijk toe.
130

 En ten 

slotte beïnvloedde de Trans-Atlantische handel de slavenhandel aan de oostkust van 

Afrika. Slaven werden vanuit Oost-Afrika namelijk ook naar Brazilië en de Amerika‟s 

geëxporteerd. Inflatie van slavenprijzen aan de westkust van Afrika maakte dat Oost-

Afrikaanse slaven volgens West-Afrikaanse normen spotgoedkoop waren.
131

  

Naast deze externe oorzaken, was er ook een interne reden voor de groei van 

slavenhandel in deze periode. Deze kon namelijk niet alleen het gevolg zijn van een 

grotere vraag. De andere kant van de medaille moesten wel een analoge groei in de 

mogelijkheid om mensen tot slaaf te maken en, dientengevolge, een verheviging van 

politiek geweld zijn. Het meest frappante kenmerk van de Afrikaanse geschiedenis 

tussen 1700 en 1800 was in dit verband het feit dat er geen gecentraliseerd bestuurde 

staten ontstonden. Politieke fragmentatie en instabiliteit waren karakteristiek voor de 

periode, en juist deze politieke situatie was de voedingsbodem bij uitstek om mensen 

tot slavernij te dwingen.
132

 Slaven waren immers buitenstaanders. 

Naast de behoefte aan slaven in andere gebieden, waren er ook slaven nodig 

voor de export van diverse goederen vanuit het binnenland van Oost-Afrika naar de 

kust, zoals ivoor. In de achttiende eeuw groeide de populariteit van ivoor als 

luxeproduct enorm in Europa en India, en dit gaf de slavenhandel rond de Indische 

Oceaan een unieke impuls. Om de grote slagtanden te vervoeren was mankracht 

nodig. Miller (2003) stelt dat slaven werden gekocht of ontvoerd uit dorpen in de 

gebieden waar het ivoor gevonden werd om dit vervolgens naar de kust te vervoeren. 

Eenmaal bij de kust aangekomen zouden de dan overbodig geworden dragers 

regelmatig als slaven zijn doorverkocht. Zo veranderde de ivoorgrens in oostelijk 

Afrika in een slavengrens die zich tot in de binnenlanden zou uitstrekken en, volgens 

Miller, een verwoestende uitwerking zou hebben op de lokale gemeenschappen.
133

 

Jan-Lodewijk Grootaers (2003) nuanceert dit standpunt echter. Volgens hem is 

het een wijdverbreid misverstand te denken dat het langeafstandstransport in Afrika 

voornamelijk met slaven gebeurde. Zeker in Oost-Afrika bestond een traditie van 
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vrije, betaalde dragers; Cummings (1977) noemde deze lastdragers de “eerste 

„loontrekkers‟ van Afrika”. Deze beschrijving slaat op Afrikaanse (Wanyamwezi- en 

karavanen van andere etnische groepen) karavanen die vanuit het binnenland naar de 

kust vertrokken. Swahili- en Omani-karavanen vanaf de kust opereerden echter meer 

met slaven en, naast inlandse dragers, ook met bevrijde slaven. Deze werden ngwana 

genoemd, een term die zowel „vrije man‟ als „bevrijde slaaf‟ betekent. In de eerste 

betekenis staat de term in tegenstelling met mshenzi of „barbaar‟ in de zin van 

ongelovige, in de tweede betekenis met mtumwa of „slaaf, eigendom van een ander‟. 

De meeste Europese karavanen die vanaf de kust naar het binnenland trokken, namen 

zowel Wanyamwezi als ngwana‟s in dienst, maar geen slaven – althans, in theorie.
134

 

  

Ontwikkelingen in de negentiende eeuw 

Hoewel Oost-Afrikaanse gemeenschappen nooit compleet afgesloten waren van de 

wereld, was hun ontwikkeling tot het begin van de negentiende eeuw volgens 

Koponen (1988) toch vooral het gevolg van endogene processen. Exogene invloeden 

werden al dan niet toegelaten op basis van de idee of deze aan lokale wensen en 

benodigdheden tegemoet kwamen. Pas in de negentiende eeuw drongen de behoeften 

van de buitenwereld zich heviger op en leidden deze tot de opkomst van een 

langeafstandskaravaanhandel en, in sommige delen van het gebied, van plantage-

economieën. Het Oost-Afrikaanse binnenland integreerde met de opkomende 

wereldmarkt, en de endogene ontwikkelingsprocessen werden voorbijgestreefd door 

krachten die van buitenaf werden opgelegd. Dit betekende echter niet dat de oude 

maatschappijen en economieën vervangen werden door nieuwe. Ondanks het feit dat 

langeafstandshandel en het plantagesysteem de buitenlandse behoeften meer dienden 

dan de Afrikaanse, konden ze alleen functioneren met behulp van Afrikanen.
135

 

Het Oost-Afrika van de eerste helft van de negentiende eeuw werd gekenmerkt 

door een gestage groei van de slavenhandel. Handelaren in de regio wisten de 

ervaringen van de westkust, de Savanne en de Hoorn van Afrika te bundelen. Toen 

Omani-Arabieren, Braziliaanse Portugezen, Fransen, Cubaanse Spanjaarden en 

Amerikanen, in het kielzog van de Britse abolitionistische inspanningen in West-

Afrika, Oost-Afrika ontdekten, nam de vraag naar slaven langs de gehele kust toe. 

Oost-Afrika werd niet geheel genegeerd door de Britten in hun pogingen de 
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slavenhandel af te schaffen, maar volgens Alpers (1975) zou het gebied in de ogen 

van de Britten van secundair belang blijven tot de slavenhandel in West Afrika 

succesvol was afgeschaft.
136

 Een probleem was echter het feit dat Sayyid Said, sultan 

van Oman en Zanzibar, een bondgenoot was van de Britten, en dat er zonder zijn 

medewerking geen actie ondernomen kon worden tegen de slavernij. Bovendien 

werden de karavanen gefinancierd door Indiërs, die op hun beurt Britse onderdanen 

waren. De oostkust leverde dus slaven aan zowel de westerse als oosterse 

handelsnetwerken, maar de oosterse handel bleef het belangrijkst. 
137

 

 Aan het eind van de Napoleontische Oorlogen zorgde een combinatie van 

interne en externe factoren ervoor dat de slavenhandel aan de oostkust zich verder kon 

ontwikkelen. Ten eerste zorgden de oorlogen van de mfecane
138

 in zuidelijk Afrika, 

beginnend met Shaka‟s troonsbestijging in de Zulustaat in 1816, voor grootschalige 

migraties van groepen krijgers – waaronder de Ngoni en de Shangaans – ten noorden 

van Zuid-Afrika tot in het huidige Mozambique en Tanzania. Elk van deze groepen, 

maar met name de Ngoni, namen vele mensen gevangenen, die zij vaak aan 

handelaren aan de kust uitleverden. Ten tweede breidden Franse plantage-eigenaren 

hun slavenaankopen uit voor de suikerindustrie. Ze kochten slaven in Mozambique, in 

Madagaskar, en in andere Oost-Afrikaanse havens.
139

 

 Koponen (1988) stelt dat de Ngoni in de vroege jaren van de opbouw van hun 

gemeenschappen hun slaven nog niet verkochten, omdat ze hen toen voor de 

bevestiging van hun heerschappij zelf nog hard nodig hadden. Volgens hem begonnen 

de Ngoni pas in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw, toen 

handelaren vanuit de kust naar Ungoni kwamen, slaven voor het netwerk van 

Zanzibar te verkopen. De meeste slaven die verkocht werden, waren Yao, die ten 

zuiden van de Rovuma-rivier gehaald waren. De meeste slaven die in de Ngoni 

samenlevingen werden geïncorporeerd waren afkomstig uit Tanzania. Vanaf deze 

periode is er – zowel in het binnenland als onder slaven op Zanzibar – sprake van 

toenemend geweld in verband met de slavenhandel en slavenrooftochten van de 

Ngoni. Volgens Koponen kan beargumenteerd worden dat de belangrijkste relatie 

tussen de Ngoni en de uitbreiding van de wereldmarkt niet hun directe deelname aan 
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de – al langer bestaande – langeafstandshandel was. De oorzaak hiervan was het feit 

dat hun activiteiten plaats vonden in een economische en sociale instabiele situatie als 

gevolg van de uitbreiding van de uitvoerhandel.
140

 

Ook de ontwikkeling van plantages op de eilanden Zanzibar en Pemba en aan 

de kust, onder andere in de omgeving van Malindi, Mombasa en Tanga, zorgde voor 

een uitbreiding van de slavenhandel aan de kust. Zanzibar werd in de eerste helft van 

de negentiende eeuw het commerciële centrum van Oost-Afrika, maar ook de zetel 

van een machtige Arabische staat. Sayyid Said bracht een groot aantal Arabische 

immigranten naar het Oost-Afrikaanse eiland, zeker meer dan zich hier voorheen 

gevestigd hadden. In korte tijd ontwikkelden ze een nieuwe maatschappij, gebaseerd 

op handel (in ivoor en slaven) en de productie van kruidnagels op grote plantages. 

Omani en Swahili plantage-eigenaren investeerden in landbouw en verbouwden 

klaver en kopra voor de internationale markt en graan voor de voedselvoorzieningen 

van de plantagearbeiders.
141

 Om de nieuwe plantages draaiende te houden, was veel 

arbeid nodig. Aangezien de inheemse bevolking van de eilanden onder dit werk wist 

uit te komen, begonnen de Omani en Swahili grote aantallen slaven te importeren om 

op hun plantages te werken.
142

 

Geïntrigeerd vraagt Koponen zich af wat de relatie tussen de ontwikkeling van 

de slavenhandel en de plantage-economie was. Was het inderdaad een surplus van 

slaven, dat door Britse beperkingen van de internationale slavenhandel in 1822 was 

veroorzaakt en een stimulans bood om de eerste plantages uit te bouwen naar een 

plantage-economie, zoals Sheriff had betoogd? Cooper betwijfelde deze opvatting 

namelijk.
143

 

In het midden van de negentiende eeuw leek de slavenhandel in Mozambique 

ten dode opgeschreven. Het plotselinge einde van de slavenhandel naar Brazilië in 

1851 – het resultaat van strenge maatregelen van de Braziliaanse overheid – maakte 

dat de Portugese overheid de in 1836 opgestelde wet ter afschaffing van de 

slavenhandel voor het eerst implementeerde. De Fransen bleven echter tot in de jaren 

zestig van de negentiende eeuw actief, door over te gaan op een systeem dat men 

“vrije arbeidsmigratie” noemde. De eerder genoemde wet betekende dus niet dat er 

een einde kwam aan de slavenhandel aan de kust van Mozambique. In de vele baaien 
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en havens, buiten het kleine aantal gebieden waar de Portugezen gezag hadden, 

gingen Arabieren en Swahili door met de handel.
144

 Het opmerkelijkste van deze 

periode was dus dat de oosterse slavenhandel groeide op een moment dat de westerse 

dalende was. Het einde van de slavenhandel naar Brazilië zorgde voor nog een 

interessante trend. Er ontstond een overschot aan slaven in de Portugese 

nederzettingen aan de kust van Oost-Afrika, en als gevolg daarvan daalden de 

slavenprijzen en werden slaven aantrekkelijker voor potentiële Afrikaanse kopers. De 

winsten in de slavenhandel namen weliswaar af, maar dit had juist als gevolg dat het 

aantal Afrikanen dat tot slaaf werd gemaakt tot het eind van de negentiende eeuw 

hoog bleef en in de jaren zeventig zelfs een piek bereikte.
145

  

In het licht van de groeiende slavenhandel aan de kust ontwikkelden zich 

nieuwe systemen voor de toevoer van slaven uit het binnenland van Oost-Afrika. 

Slaven die vanuit Mozambique werden geëxporteerd, werden uit dichtbevolkte 

gebieden langs de kust geworven. De kust van het grondgebied dat we nu Tanzania 

noemen, vanwaar ook veel slaven verhandeld werden, was echter dunbevolkt. 

Zodoende kwamen de slaven die naar Zanzibar en verder gingen voor een groot deel 

uit gebieden in het binnenland,
146

 met name uit de gebieden rond het Malawimeer en 

het Zambesibekken. Slavernij binnen Afrika groeide met de export naar de Oriënt, 

waardoor de slavenprijzen weer stegen. Het tekort aan slaven werd opgelost door 

enerzijds naar andere gebieden te trekken om nieuwe bronnen aan te boren en 

anderzijds de aanvaardbaarheidsgrenzen om slaven gevangen te nemen te 

herdefiniëren. Zodoende werden mensen door slavenjagers als vijanden 

geherdefinieerd, om te kunnen rechtvaardigen dat ze hen tot slaaf maakten. Politieke 

onzekerheid en criminele praktijken, zoals ontvoering, namen hierdoor toe. Ook 

werden de dorpen op steeds grotere schaal door plunderaars overvallen.
147

 

De voornaamste reden voor de groei van de slavenhandel in de negentiende 

eeuw was volgens Alpers (2005) echter niet de toegenomen vraag naar slaven aan de 

kusten van Arabië. Deze had volgens hem eerder te maken met het feit dat de 

slaveneconomie in Oost-Afrika zelf – die eerst leunde op de slavenexport – 

veranderde in een economie waarin slaven werden gebruikt voor de landbouw, 

waarvan de producten bestemd waren voor de export. Oftewel, de ontwikkeling van 
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de plantage-economieën op de verschillende eilanden en langs de Oost-Afrikaanse 

kust was de belangrijkste motor voor de groei van slavenhandel.
148

 

 

De afschaffing van de slavenhandel en slavernij in Oost-Afrika vond voornamelijk 

onder druk van de Britten plaats en heeft stapsgewijs plaatsgevonden. Naast een 

toename van de slavernij voor intern gebruik, vond tengevolge hiervan echter ook 

smokkelhandel plaats, vooral naar de Arabische wereld. Het centrum van deze handel 

verplaatste zich van Zanzibar, waar de Europese aanwezigheid groot was, naar Kilwa, 

een oude havenplaats in zuidelijk Tanzania. Britse schepen, die op zee 

patrouilleerden, hebben tot het einde van de negentiende eeuw honderden dhow‟s 

(kleine zeilschepen) tegengehouden en duizenden slaven bevrijd.
149

  

De vraag vanuit het oosten naar Afrikaanse slaven werd steeds meer tegen 

gehouden door Europese beperkingen tussen 1870 en 1900. Op het moment dat de 

slavenhandel vanuit Oost-Afrika in 1873 verboden werd, was de handel eigenlijk op 

zijn hoogtepunt. Rond 1880 was de slavenhandel vanuit de Oost-Afrikaanse gebieden 

van de Sultan van Zanzibar vrijwel afgeschaft. Zolang de slavernij zelf legaal was, 

verdween de stimulans niet om slaven naar de kust te brengen, waar ze nog steeds 

gekocht konden worden door rijke plantage-eigenaren. Tussen 1890 en 1905 werd de 

Afrikaanse vraag naar slaven verhinderd door de Europese verovering van Afrika.
150

 

Abolitionisten vergoelijkten de Europese veroveringen door te stellen dat ze hun 

macht gebruikten om slavernij af te schaffen. Ze dienden dus een hoger doel.  

In Afrika was het gewoonte geweest om mensen over te dragen, om op die 

manier wederkerig en verantwoord gemeenschappen aan zich te binden. Wat in 

Afrika veranderde, was dat macht steeds meer werd bepaald door loon en wapens, in 

plaats van door het bezit van mensen. Koloniale heersers brachten namelijk kapitaal 

en vuurwapens mee, en dit oefende druk uit op eeuwenoude politieke spanningen 

tussen centrale heersers.
151

 Ondanks het feit dat de slavernij uiteindelijk in 1897 op 

Zanzibar en Pemba werd afgeschaft, bleef het aan de kust in Kenia tot 1907 bestaan 

en op het vasteland van Tanzania tot 1919, toen daar het Britse mandaatgebied 

Tanganyika werd ingesteld.
152
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Waar kwamen de slaven vandaan? 

In Oost-Afrika bestonden drie belangrijke handelsroutes. De route van Bagamoyo 

naar Ujiji via Tabora (ongeveer 1.500 km lang), ook wel de centrale karavaanroute 

genoemd, was in de tweede helft van de negentiende eeuw de belangrijkste. De 

noordelijke route leidde van Tanga of Mombassa naar het Victoriameer, en de 

zuidelijke route, die vooral voor de slavenhandel diende, liep tussen Kilwa en het 

Malawimeer. Deze zuidelijke route was ook verbonden met de westkust van Afrika. 

Zoals gezegd, waren de Oost-Afrikaanse en Trans-Atlantische slavenhandel geen 

volledig gescheiden systemen.
153

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Afb. 1: De handelsnetwerken in negentiende-eeuws Oost-Afrika.
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Omani en Swahili handelaren ontsloten belangrijke handelsroutes. Deze liepen 

door het gebied van het huidige Tanzania naar het Tanganyika- en Malawimeer, tot in 

de huidige Democratische Republiek Kongo. Zij en leiders van binnenlandse volken 

die verbonden met hen sloten, openden niet alleen handelsroutes, maar creëerden ook 

staten en stuurden grote hoeveelheden ivoor en slaven terug.
155

 De kusthandelaren 

waren echter niet de enigen die het initiatief voor de ontwikkeling van de 

handelsroutes hadden genomen. Veel van die routes waren door Afrikaanse 

handelaren uit het binnenland geïnstigeerd. De zuidelijke route was bijvoorbeeld 

begonnen door de Yao die ten oosten van het Malawimeer leefden.
156

 

 De meeste slaven op Zanzibar en Pemba – waarheen vanwege de plantages 

een groot deel van de Oost-Afrikaanse slaven werden gebracht – kwamen via Kilwa. 

Dit was de belangrijkste verzamelplaats voor de karavanen die vanaf het Malawimeer 

vanuit het binnenland naar de kust kwamen. Slaven uit het achterland van Kilwa 

maakten al in 1811 een groot deel uit van de handel. In de jaren veertig van de 

negentiende eeuw was het belang van deze bron al enorm gegroeid en in 1860 kwam 

75% van de slaven op Zanzibar via Kilwa en in 1866 was dit zelfs 95%. Na 1870 

kwamen er bovendien veel slaven via de noordelijke route terecht.
157

 

 Het gebied rond het Malawimeer was de belangrijkste provincie voor slaven in 

Oost-Afrika.
158

 Het was geen toeval dat deze regio vanaf het midden van de 

negentiende eeuw het belangrijkste aanbodsgebied voor de slavenhandel werd. Het 

land rond het meer was een van de meest overvloedige en dichtbevolkte gebieden in 

Afrika en uitermate geschikt voor de slavenhandel, omdat het een ongebruikelijk hoge 

bevolkingsgraad bleef houden.
159
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Afb. 2: De etnische groepen en de oorsprong van de slaven in de jaren zestig van de negentiende eeuw.
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Hoe werden slaven verkregen 

Slavernij was volgens Alpers (1967) vrijwel altijd het gevolg van geweld. De status 

van een persoon werd immers gereduceerd van een positie van vrijheid en 

burgerschap tot een van onvrijheid en inferioriteit. Miers (2003) gaat hier op in, omdat 

– zoals later uit dit stuk zal blijken – slaven niet altijd door geweld van buitenaf 

werden verkregen. Zij stelt dan ook voor de definitie van geweld te verruimen, zodat 

ook een „vredige ontvreemding‟ van de eigen verwantschap hieronder valt.
161

  

Oorlog was, samen met rooftochten en ontvoeringen, goed voor de grote 

meerderheid van de slaven in de geschiedenis.
162

 De vroegste beschrijvingen over de 

Afrikaanse kant van de handel tonen aan dat slaven meestal krijgsgevangen waren.
163

 

Lokale oorlogvoering en terugkerende droogte zorgden voor een cyclisch patroon in 

de geschiedenis dat nauw samenhing met slavernij. Oorlog en droogte, hoewel 

belemmerend voor politieke en economische groei, bleken de oplossing voor het 

inherente probleem om nieuwe bronnen voor slaven te vinden.
164

  

Het werk van plunderende warlords was, naast oorlog, een tweede belangrijke 

bron voor slavernij. Slavenplunderingen waren van een andere orde dan oorlogen. De 

machtsverdeling was schever, en er werd minder waarde gehecht aan een politieke 

verantwoording voor de rooftochten.
165

 Volgens Manning (1990) verlegden de 

warlords vaak hun grenzen voor de plunderingen, hoewel ze soms in de voetsporen 

van eerdere warlords traden en in bestaande gebieden opereerden. De „grenzen‟ 

sloegen zowel op in welk gebied geopereerd mocht worden, als wie tot slaaf gemaakt 

mocht worden, zoals eerder in dit hoofdstuk is besproken.
166

 

Een geheel ander mechanisme voor het tot slaaf maken van mensen was via 

het gewoonterecht. Hoe belangrijker slavernij werd in Oost-Afrikaanse 

gemeenschappen, hoe gebruikelijker het werd om slavernij als straf toe te passen voor 

serieuze wetsovertreders, zoals moordenaars, incestplegers of mensen die zich 

verzetten tegen het gezag. Ook degenen die van hekserij werden beschuldigd, werden 

regelmatig tot slavernij veroordeeld.
167

 De traditionele strafrechtelijke procedures en 
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de daaruit voortvloeiende straffen – die de verantwoordelijkheid waren van 

stamhoofden en ten behoeve moesten zijn voor de hele maatschappij – werden 

verstoord door de toegenomen vraag naar slaven. In normale omstandigheden waren 

er enkele misdaden die konden leiden tot slavernij, maar door de groeiende vraag naar 

slaven buitten veel Afrikaanse leiders deze traditionele praktijken uit, en breidden de 

straffen uit, zodat ze meer slaven konden werven voor de handel met de kust, 

ongeacht het feit dat het om hun eigen mensen ging.
168

  

Ten vierde werden onderpand en schuld steeds vaker gebruikt om slaven te 

verkrijgen en te verkopen. Dit had te maken met de gestage groei van de markt voor 

slaven en de vraag naar wapens en buskruit, die verkregen konden worden in ruil voor 

slaven. Transacties van personen werden voor een deel georganiseerd volgens de 

methode van schuld en onderpand, waarbij mensen die beboet waren voor een 

overtreding, of mensen die een lening hadden afgesloten, een ondergeschikte 

overdroegen aan hun schuldeiser als onderpand voor hun schuld.
169

  

Hongersnoden en epidemieën leidden ertoe dat families soms zo radeloos 

waren dat ze hun kinderen, ouderen en soms hele families als slaaf verkochten als 

laatste hoop op overleving.
170

 Handel in tijden van hongersnood had vaak gevolgen 

voor de status van verwantschappen. Het was voor groepen die wel voedsel hadden 

een mogelijkheid om in aanzien te stijgen, terwijl de groep die voedsel nodig had en 

hiervoor prestigegoederen moest inleveren, in aanzien daalde. Om te overleven 

moesten de groepen die meer prestigegoederen dan voedsel bezaten hun vee, kinderen 

en slaven verkopen. De groep, die honger leed verkeerde in een kwetsbare positie en 

was vatbaar voor afpersing door de andere groep die kans zag in aanzien te stijgen.
171

 

Het kwam ook voor dat mensen zichzelf verkochten in slavernij, vaak militaire 

slavernij, als manier om economisch te overleven in gevaarlijke tijden. De geringe en 

onvoorspelbare regenval betekende bijvoorbeeld dat voedseltekorten regelmatig 

voorkwamen, en door zichzelf in militaire slavernij te verkopen hadden mensen de 

zekerheid om in ieder geval voorzien te worden van voedsel.
172

 

Afrikaanse monarchen en handelaren, ten slotte, verkochten hun slaven aan 

Europese handelaren en ontvingen er geld en giften in ruil voor. Soms beweerden ze 
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te handelen volgens de wil van de goden. Ze stelden dan dat ze de vergoeding 

gebruikten om hun gemeenschappen voedsel en hoop te bieden, net als wanneer, in 

tijd van honger, een os geofferd werd om de goden gunstig te stemmen, en het vlees 

onder de bevolking werd verdeeld.
173

  

In ruil voor slaven werden diverse goederen verhandeld: betaalmiddelen als 

schelpen, zilveren munten, koperdraad en textiel; militaire waar (vuurwapens, kruid, 

kogels, messen, bijlen, zwaarden, paarden) en luxegoederen (katoenen stof, spiegels, 

naalden, drank, kralen, etc.). Ook vee en voedsel golden als handelswaar.
174

 Dit wordt 

geïllustreerd aan de hand van een brief van Chauncy Maples van de UMCA: 

“Machemba has told me that plainly that he will not give up the traffic as long as the 

sale of slaves brings him in the coveted cloth gunpowder brass wire & beads which 

Arab traders offer him in return for human flesh & blood.”
175

 

 Het waren enorm onzekere tijden, en door de afwezigheid van een krachtig 

centraal bestuur liep iedereen het gevaar om gekidnapt of gevangen genomen te 

worden tijdens slavenrooftochten.
176

 In de bronnen van de UMCA is dit gegeven terug 

te vinden: “The peace of the country was disturbed by a foreign marauding and 

murdering party. These not only were constantly burning villages and killing the men, 

but the weaker men and the women and children they captured and sold.”
177

 

 

Wie waren de handelaren? 

 

“Few people in England, perhaps, fully realise to what an extent slavery is supported by the 

Africans themselves. They are the allies and ready agents of the slave dealer. Without their aid 

he would be perfectly powerless to carry on his hateful traffic; with it no work is easier. His 

approach to a native village is generally hailed with delight – he provides its inhabitants with 

the guns and powder and shot which he knows will give them an easy victory over some 

neighbouring village or tribe, without stirring hand or foot himself, he procures the human 

merchandise for which in turn he gives the much coveted beads or calico.”
178
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Dit was te lezen in een boekje dat door de UMCA uitgegeven was en de heldere titel 

„Central African Mission 1865‟ droeg. Ook Thornton (1998) – wiens onderzoek zich 

dan wel op West-Afrika richtte – concludeert dat Afrikanen actief deelnamen aan de 

handel met Europeanen, inclusief de slavenhandel.
179

 De Afrikaanse deelnemers in de 

externe handel bestonden uit vorsten en de rijkste en machtigste kooplieden.
180

  

Het is inmiddels een door serieuze historici van Oost-Afrika geaccepteerd feit 

dat de langeafstandshandelsroutes tussen het binnenland en de kust bovendien van 

lokale, Afrikaanse oorsprong waren. Volgens Alpers (1967) werden deze echter 

gebruikt voor een legitieme handel van diverse goederen en (nog) niet voor de 

slavenhandel. Dit was zijns inziens het werk van diverse buitenlandse groepen, door 

wie de Afrikanen uitgebuit werden. Het was dus niet iets dat uit een groot, al bestaand 

Afrikaans systeem van slavernij was gegroeid. Veel Oost-Afrikanen waren, zo stelt 

Alpers, zeker niet vrij van schuld, maar hun medeplichtigheid in het tot slachtoffer 

maken van hun mede Afrikanen voor deze handel was een direct antwoord op externe 

economische prikkels, als gevolg van de toenemende globalisering.
181

 Ook A.E.M. 

Anderson Morshead gaat in op de medeplichtigheid van de Afrikanen, maar wijst 

daarnaast op de Portugezen en Arabieren: “We must keep before our minds the fact 

that African races see no harm in slavery, but own and sell slaves freely […] We 

blame the Portuguese who have probably carried on the slave trade more cruelly than 

any race, but it is the coast Arabs and the natives who mainly keep up the dreadful 

trade.”
182

 Op dit punt is er in de geschiedschrijving dus duidelijk een controverse 

waar te nemen. 

De overheersende aandacht voor de geschiedenis van slavenhandel in West-

Afrika kan het misverstand in de hand hebben gewerkt dat de Europeanen geen rol 

zouden hebben gespeeld in de slavenhandel vanuit Oost-Afrika. Naast de Portugezen 

en Fransen opereerden bijvoorbeeld ook Nederlandse slavenhandelaren vanuit Zuid-

Afrika langs de Oost-Afrikaanse kust, vooral in Mozambique en op Madagaskar.
 183

 

Deze Europese reizigers en handelaren hadden het doorgaans over de 

Arabieren en de Arabische slavenhandel, terwijl de betrokkenen een allesbehalve 

homogene groep vormden, waarvan de Arabieren bovendien slechts een kleine 
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minderheid uitmaakten. Deze waren grotendeels afkomstig uit Oman, zoals de 

dynastie van de sultan van Zanzibar. Verder waren er talrijke Swahili-handelaren. De 

maritieme en mercantiele Swahili-beschaving is gebaseerd op een etnische smeltkroes 

waarvan de geschiedenis ongeveer duizend jaar terug gaat. Onder Swahili worden de 

Afrikaanse moslims verstaan aan de kust van de Indische Oceaan, die een 

gearabiseerde Bantoe-taal spraken en de cultuur van de verstedelijkte kust deelden. 

De Swahili dienen dus niet als Arabieren geïdentificeerd te worden, ondanks de 

overeenkomsten met de Arabische cultuur. De Swahili zijn een Afrikaans volk.
184

 

Naast de Omani en de Swahili was bij de ivoor- en slavenhandel een moeilijk af te 

bakenen groep „gearabiseerde‟ Afrikanen betrokken.
185

 

 Er ontstond een leidende klasse van slavenhandelaren die de etnische 

scheidslijnen oversteeg. De Swahili blonken uit in de slavenhandel, maar iedereen, 

Portugese inwoners en overheidsbeambten, Indische handelaren en Afrikaanse leiders, 

profiteerde van deze handel. Hoewel de Swahili, Afrikaanse leiders, Portugezen, 

Afro-Portugezen en Indiërs allemaal op een of andere manier aan de slavenhandel 

deelnamen, werd deze gedomineerd door de Swahili. Deze positie hadden zij kunnen 

verwerven dankzij hun op basis van slavenhandel verworven economische autonomie, 

in combinatie met wapenbezit. Ze beheersten vele havens waar eerder Franse en 

Arabische handelaren hun slaven kochten, en in het binnenland dreven ze handel met 

de hoofdmannen van onder andere de Wanyamwezi, de Makua en de Yao, die hun de 

menselijke koopwaar leverden.
186

 Tegen de jaren tachtig van de negentiende eeuw 

waren de meeste hoofdmannen uit Malawi betrokken bij het plunderen van slaven, 

met name ten oosten van de M‟lela rivier, onder de Lomwe (Makua), en later in de 

Angoni, Magwangwara, Makanjile en Mpenda regio‟s rond het Malawi Meer.
187

  

 

De slavenhandel in Oost-Afrika was kleinschaliger dan in West-Afrika, maar als 

gevolg van de globalisering en de opkomst van plantage-economieën groeide de 

slavenhandel in de negentiende eeuw aanzienlijk. Uiteindelijk zijn honderdduizenden 

Afrikanen uit Oost-Afrika als slaaf verhandeld, en heeft de slavenhandel in Oost-

Afrika een onbetwistbare impact gehad op het dagelijks leven en de ontwikkeling van 
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het gebied. Dit zal blijken uit het volgende hoofdstuk, waarin ik zal ingaan op de 

observaties van de missionarissen van de UMCA hieromtrent en de ontwikkelingen 

waarop hedendaagse historici de aandacht vestigen. Hieruit zal vervolgens blijken hoe 

de achtergrond en doelstellingen van de missionarissen de beschrijvingen van hun 

bevindingen beïnvloed hebben. 
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3. De UMCA en slavenhandel, een discoursanalyse 

 

“Everywhere the slave trade was still in full swing, with all its consequences of tribal wars, 

raids, bloodshed, depopulation, and famine, the Mission suffering with the rest.”
188

  

 

Dit citaat vat min of meer samen waar ik in dit hoofdstuk op in zal gaan: de gevolgen 

van de slavenhandel in negentiende-eeuws Oost-Afrika, zoals waargenomen door de 

missionarissen van de UMCA. Ik probeer ook te achterhalen waarom ze over de 

slavenhandel schreven en waarom ze de negatieve gevolgen ervan benadrukten. 

Vervolgens vergelijk ik de berichten van de missionarissen met het beeld dat er van 

de gevolgen van de slavenhandel in de huidige geschiedwetenschap bestaat, omdat ik 

denk dat de uitingen van de missionarissen op die manier beter geduid kunnen 

worden.  

In de inleiding ben ik ingegaan op het feit dat de berichtgeving soms 

gemanipuleerd en gecensureerd werd om bepaalde doelstellingen te bereiken. In dit 

hoofdstuk zal ik dat aantonen aan de hand van een concreet voorbeeld; de manipulatie 

van de berichtgeving over de gevolgen van de slavenhandel in negentiende-eeuws 

Oost-Afrika door de missionarissen van de UMCA. Ik begin het hoofdstuk met een 

overzicht van de vormen van berichtgeving van de missie. 

In de bronnen van de missionarissen van de UMCA (dagboeken, brieven, 

krantenartikelen, pamfletten, rapporten en boeken) zijn zes verschillende 

belangwekkende gevolgen van de slavenhandel te onderscheiden. Ten eerste ga ik in 

op de relatie die de missionarissen waarnamen tussen slavenhandel en oorlog. 

Vervolgens ga ik in op de door hen vastgestelde problemen van hongersnoden 

migratie, en ontvolking. Daarna behandel ik de psychologische impact van de 

slavenhandel die de missionarissen opmerkten bij de bevolking van Oost-Afrika. Ten 

slotte ga ik in op de negatieve invloed die de slavenhandel volgens de missionarissen 

had op de economische of commerciële ontwikkeling van Oost-Afrika. Deze 

verschillende gevolgen zijn door de missionarissen vaak samen genoemd, en ze 

houden ook verband met elkaar. Om analytische redenen haal ik ze echter uit elkaar 

en behandel ik ze afzonderlijk. Op deze manier is het mogelijk een helder beeld te 
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scheppen van de verschillende gevolgen en het discours van de missionarissen 

hieromtrent.  

 

Schriftelijke berichtgeving  

Missionarissen besteedden zeer veel tijd en energie aan schriftelijke berichtgeving.
189

 

Het beeld van de imposante missionaris werd bijvoorbeeld gecreëerd in de memoires, 

gebedsbrieven en biografieën van de achttiende- en negentiende-eeuwse 

missionarissen in Afrika.
190

 Ze publiceerden verslagen van hun bezigheden om 

acceptatie van de missies onder het algemene publiek, de kerkgangers en de politieke 

elites te bewerkstelligen.
191

 Buchanan geeft een opsomming van de publicaties van de 

UMCA:  

 

“Besides the publication of an annual Report of a clear, condensed, and useful sort, there is a 

monthly magazine – „Central Africa‟ – a monthly record of the work of the Universities‟ 

Mission, which gives the latest information point by point. Previous to the starting of the 

magazine there were “Occasional Papers”, written in an interesting style.”
192

  

 

Het is zeer waarschijnlijk dat de meerderheid van de negentiende-eeuwse 

Britten, die enige kennis over buitenlandse culturen hadden, deze informatie 

verkregen hadden dankzij missieliteratuur. De missionarissen waren in de negentiende 

eeuw niet de enigen die over het buitenland schreven, maar ze hadden meer toegang 

tot een wijdverbreid lezerspubliek dan andere auteurs. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw was er sprake van een vloedgolf van missietijdschriften in Groot-

Brittannië. De verhalen van de missionarissen bleken onmisbaar in de vorming van 

publieke opvattingen over Afrika. Toen David Livingstone in 1857 zijn eerste boek 

over Afrika – Missionary Travels and Researches in South Africa – publiceerde, was 

hij binnen mum van tijd ver buiten de missionaire wereld bekend. Het boek ging 

70,000 keer over de toonbank en maakte Livingstone niet alleen rijk, maar ook 

beroemd. Hiermee werd het belang van publicaties als onafhankelijke bron van 

fondsenwerving voor de missies bijzonder duidelijk aangetoond.
193

 Veel van de 

publicaties waren er dan ook op gericht belangstelling bij het thuisfront te stimuleren 
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en zodoende fondsen te werven. Tegen het eind van de negentiende eeuw waren 

missie-uitgeverijen zelfs geduchte concurrenten voor de reguliere drukkerijen en 

uitgeverijen. De missie-uitgeverijen schroomden namelijk niet om veel van de genres 

en discursieve kenmerken van de wereldlijke uitgeverijen over te nemen.
194

 

De missies wilden een wereld creëren die christelijker was dan de wereld zoals 

ze die waarnamen. De zondagsscholen bleken hier een uitstekend middel voor. 

Zodoende werden ze niet alleen de voornaamste plaatsen voor missiepropaganda, 

maar ook een belangrijke bron voor fondsenwerving. Zondagsscholen werden een 

alomtegenwoordig fenomeen in de Britse samenleving. Het godsdienstonderwijs dat 

de kinderen er kregen, was doorspekt met propaganda voor de missie. Voor de meeste 

negentiende-eeuwse Britse kinderen zullen de missies van hun respectieve 

geloofsrichting dan ook de grootste bron zijn geweest voor hun kennis van andere 

landen en volken.
195

 Toen ook lager opgeleide mensen geïnteresseerd raakten, breidde 

het publiek voor de missieverhalen zich al snel van een jong publiek naar een bredere 

groep volwassen lezers uit. Deze werden vooral geraakt door het menselijke aspect in 

de persoonlijke verhalen over de inheemse volkeren, voor het officiële discours 

hadden zij minder belangstelling.
196

 

Als onderdeel van hun werk waren de missionarissen verplicht om regelmatig 

– en het liefst direct publiceerbare – geschriften met vooral positieve berichten over 

hun activiteiten naar huis te sturen. Verhalen over mislukkingen, depressies, gebroken 

huwelijken en andere problemen komen niet vaak voor in de missieliteratuur, het 

waren meestal prozaïsche berichten over de institutionele opbouw, maar dan tegen 

een exotische achtergrond.
197

 Toen het aantal in het buitenland werkzame 

missionarissen toenam, werden degenen die op verlof thuis waren bovendien voor de 

taak gesteld om door het land te reizen om lezingen over hun werk te houden – vaak 

met behulp van een toverlantaarn – teneinde steun van de bevolking te krijgen.
198

  

Dankzij de toename van het aantal reisverslagen in de vroege negentiende 

eeuw kwamen tienduizenden lezers voor het eerst in aanraking met de gebruiken en 

gewoonten van een keur aan volkeren over de hele wereld. Pamfletten, tijdschriften, 

dagboeken, religieuze traktaten en zondagsschoolliteratuur van de missie brachten 
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veel informatie over de gewoonten van volkeren die geacht werden evangelische 

aandacht nodig te hebben. Gezien de overheersende wens van de missionarissen om er 

het evangelie te brengen, had men de neiging de gewoonten van de inheemse volken 

voor te stellen als een belemmering voor beschaving, waarmee de verbreiding van het 

geloof door en geestelijke bijstand van de missionarissen gerechtvaardigd werd. Ook 

werden inheemse volken afgeschilderd als slachtoffers van de willekeur van 

machthebbers en slavenhandelaren. De missionarissen vonden namelijk moeizaam of 

nauwelijks aansluiting bij deze machthebbers en schilderden ze daarom als “slecht” 

af.
199

 Hoewel de Afrikaanse heersers de missionarissen in eerste instantie 

verwelkomden, omdat ze dachten hen te kunnen gebruiken voor bescherming tegen 

vijandige groepen en voor wapens en luxegoederen, zagen ze de missionarissen al 

snel als een bedreiging van de sociale en politieke orde. Het feit dat de missionarissen 

belangrijke machtsinstrumenten als polygamie en magie wilden bestrijden viel niet 

goed bij Afrikaanse leiders. Een passage uit het dagboek van Lovell J. Procter 

illustreert dit:  

 

“And hence we may believe that in many places the people deny that they have corn when they 

really possess it, because we only offer them cloth for it & not slaves, & probably on this very 

account they do not much care for our presence in the country.”
200

 

 

Vroeg materiaal richtte zich op de voorwaarden voor de verspreiding van het 

christendom en op uitgebreide informatie over Afrikaanse volken en hun manier van 

leven. Terwijl de missionarissen zich vestigden tussen de Afrikanen, legden ze hun 

waarnemingen vast in dagboeken, officiële correspondentie en beknopte boekjes.
201

 

Naast het feit dat de missieorganisatie het verwachtte, voelden de missionarissen zelf 

ook de behoefte om over hun werk te berichten, met name over de voortgang die de 

Afrikanen boekten in hun ontwikkeling naar “beschaving”. Deze 

“voortgangsberichten” kwamen uit in boekvorm, maar zijn ook te vinden in 

dagboeken en brieven. De moed van de eerste missionarissen die aan het werk gingen 

in het “achterlijke land” werd altijd verheerlijkt. Terwijl deugden werden geassocieerd 

met de cultuur van de blanken in het algemeen en de missie in het bijzonder, werden 

ondeugden, zoals verdorvenheid en domheid met het “heidense Afrika” in verband 
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gebracht. De toon van de berichtgeving is consistent: missionarissen zijn de 

humanitaire brengers van de beschaving, de Afrikanen zijn primitief.
202

  

Toch werd deze consistentie af en toe doorbroken. Moffats beschrijvingen van 

Afrikanen als eenvoudige mensen zonder religie werden regelmatig tegengesproken 

door zijn eigen beschrijvingen over de geraffineerde manier van de Afrikanen om de 

bevordering van het christendom tegen te houden.
203

 Veel schrijvers geloofden echter 

dat Afrikanen inferieur waren aan de blanken. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze 

feiten zochten om die de rassentheorie bevestigd te krijgen.
204

 Evangelische 

missiepropaganda verbeeldde de inheemsen als verdorven en corrupt, weliswaar met 

onsterfelijke zielen die nog verlost konden worden. Missionarissen schetsten een 

beeld van een achterlijke maatschappij – die wel nog gered zou kunnen worden – en 

van de onwetendheid en wreedheid binnen het traditionele Afrikaans leven op een 

manier die het thuisfront zou aanspreken.
205

 

Veel beschrijvingen zijn oppervlakkig, omdat de meeste schrijvers er niet op 

uit waren uitgebreide en gedetailleerde werken te maken. Een aantal schrijvers wilde 

simpelweg hun dagboeken vullen, of schrijven over die dingen waarvan ze dachten 

dat die hun vrienden, familie, zakenpartners of de media zouden interesseren. Soms 

werd de schrijver beïnvloed door het politieke of economische beleid van zijn land.
206

 

Vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw wilden de missionarissen hun 

beschrijvingen echter delen met een meer wetenschappelijk publiek. De eerste 

prioriteit van de missionarissen was uiteraard de evangelisatie, maar ze verzamelden 

ook uitgebreid materiaal over de lokale geschiedenis en gewoonten.
207

 Zodoende 

speelden missionarissen een belangrijke rol in het vastleggen van lokale talen en 

folklore, die door de opkomst van het modernisme dreigden te verdwijnen.
208

 En zo 

droegen ze, volgens Harries, bij aan de opkomst van de antropologie. 

De teksten van de missionarissen werden veelal gecensureerd. Gareth Griffiths 

stelt dat wat missionarissen in hun persoonlijke dagboeken schreven, in grote mate 

van toon verschilde met de berichten die naar de hoofdkwartieren van de missies 

werden gestuurd. Voor de artikelen die in de missietijdschriften verschenen werd het 
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materiaal over het algemeen nog verder herschreven.
209

 Ofschoon ik niet van alle 

dagboeken zowel het handgeschreven als gepubliceerde werk heb gelezen, is mij niet 

direct een duidelijk verschil in vertoog opgevallen.  

 

Thema‟s 

Hieronder zal ik ingaan op de gevolgen van slavenhandel die de missionarissen 

waarnamen, en waarover zij berichtten. Zoals gezegd heb ik deze gevolgen 

onderverdeeld in de thema's oorlog, hongersnoden, migratie, ontvolking, 

psychologische impact en economische vooruitgang. 

 

Oorlog 

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk waren veel slaven krijgsgevangenen, in die 

zin dat ze een neveneffect van oorlog waren. Uit de diverse gegevens van de 

missionarissen komt naar voren dat oorlogen juist regelmatig gevoerd zouden zijn met 

het doel gevangenen tot slaaf te maken. Uit een speech van bisschop Steere uit 1875 

blijkt aan de andere kant dat relatief vroeg duidelijk was dat oorlog en slavenhandel 

elkaar versterkten en dat het een niet perse verantwoordelijk was voor het ander: 

“Constant petty wars and the slave trade, which is both their effect and cause, render 

everything unsafe and uncertain.”
210

 

Ik ga nu even verder terug in de tijd. Livingstone schreef in 1864, toen hij 

terug was in Groot-Brittannië, zijn tweede boek: „Narrative of an expedition to the 

Zambesi and its tributaries‟. In zijn inleiding staat te lezen dat het doel van het boek 

was een helder verslag te geven van het land en met name van de ellende aldaar, waar 

de slavenhandel, volgens hem, de oorzaak van was. Hij biedt in zijn boek dus onder 

andere informatie over “that curse of Africa, and that shame, even now, in the 

nineteenth century, of a European nation – the slave-trade.” Een passage uit dit boek 

illustreert hoe oorlog het gevolg van slavenhandel kan zijn. Hij gaat eveneens in op de 

reden waarom hij er melding van maakt: 

 

“Thousands perish in internecine war waged for slaves with their own clansmen and 

neighbors, slain by the lust of gain, which is stimulated, be it remembered always, by the slave 

purchasers of Cuba and elsewhere. The many skeletons we have seen among rocks and woods, 
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by the little pools, and along the paths of the wilderness, attest the awful sacrifice of human 

life, which must be attributed, directly or indirectly, to this trade of hell. […] A small armed 

steamer on Lake Nyassa could easily, by exercising a control, and furnishing goods in 

exchange for ivory and other products, break the neck of this infamous traffic in that 

quarter.”
211

 

 

Opmerkelijk in deze passage is het taalgebruik. Om zijn punt kracht bij te zetten 

gebruikt Livingstone mijns inziens sterke taal, zoals “the lust of gain”, “the awful 

sacrifice of life” en “this trade of hell”. Hoewel hij dit allemaal hoogstwaarschijnlijk 

oprecht meende, diende dit – zo lijkt het – ook een doel: hij wilde graag een 

stoomboot tot zijn beschikking krijgen om de slavenhandel te kunnen bestrijden en 

legitieme handel te stimuleren. Door deze sterk emotioneel getinte taal te gebruiken, 

hoopte hij wellicht diegenen over de streep te trekken die zijn wens mogelijk zouden 

kunnen maken. 

Livingstone is niet de enige die op de oorlogen ingaat. Zo beschrijft Anderson-

Morshead (1909) in haar boek de oorlogen tussen de Yao en Nyassa. Ze stelt dat zij 

niet alleen vochten voor land om in te wonen, maar ook voor slaven.
212

 En in een 

speech in Oxford vertelde Steele dat hij er niet van opkeek dat Afrikanen oorlog 

voerden voor het verkrijgen van slaven, aangezien er zulke grote winsten mee 

gemaakt werden. Een slaaf bracht aan de kust veel meer op dan zijn verwerving 

gekost had.
213

 

 In het „Report to Parliament on Slavery‟ uit 1870 wordt uitgelegd hoe de 

handel voor het leeuwendeel werd gedreven door Arabieren, onder leiding van de 

Sultan van Zanzibar. Het rapport zet uiteen hoe deze slavenhandelaren in het 

binnenland begonnen. Het rapport gaat verder in op het feit dat de handelaren goed 

bewapend waren en voorzien van goederen om slaven mee te kopen, zoals kralen en 

katoenen stoffen. Bij aankomst in het gebied, waar ze slaven konden halen, zorgden 

ze ervoor dat „stammen‟
214

 oorlog met elkaar zouden voeren, zodat ze de 

oorlogsgevangen als slaven konden verhandelen.
215

 Waarom benadrukte de missie de 
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verantwoordelijkheid van de Arabieren voor de slavenhandel? Slaven werden in het 

binnenland meestal gehaald door de Afrikanen zelf, namelijk door plunderende 

warlords. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de missionarissen niet alleen de 

slavenhandel wilden bestrijden, maar ook de verspreiding van de islam wilden 

tegengaan. Opmerkelijk is dat de missionarissen wisten dat de Afrikanen 

medeverantwoordelijk waren en dat ze dit al in 1865 meedeelden in een door hen 

uitgegeven boekje: “Few people in England, perhaps, fully realise to what an extent 

slavery is supported by the Africans themselves.” 216
 

Er werd vaker bericht over de verantwoordelijkheid van de Arabieren voor de 

oorlogen. In een krantenbericht uit 1874 wordt melding gemaakt van „stammen‟, die 

in de buurt van de kust woonden en regelmatig bezocht werden door Arabische 

slavenhandelaren. Over deze „stammen‟ werd volgens het krantenbericht beweerd dat 

ze in een chronische toestand van oorlogvoering verkeerden. De mannen zouden altijd 

klaar staan om voor de Arabieren op rooftocht te gaan, en de vrouwen zouden 

nauwelijks voldoende voedsel meer produceren. “That is the condition to which all 

Arab slaving tends.”
217

 Hierin zou een verband kunnen schuilen tussen het feit dat 

mannen klaar moesten staan voor oorlogvoering, en de vrouwen dientengevolge op 

het land moesten werken. Uit hoofdstuk twee is gebleken dat vrouwen (en hun 

kinderen) binnen verwantschappen inderdaad de belangrijkste arbeiders waren, maar 

of dat door dit mogelijke verband komt, is mij niet bekend. 

 In hoofdstuk één heb ik de oorlog beschreven tussen de Yao en Manganja, 

waar de missionarissen bij betrokken raakten. In eerste instantie ging de missie er 

vanuit dat slavenhandel het oorlogsmotief was, en dat het de Yao waren die zich 

schuldig maakten aan de jacht op slaven. Aangezien de missionarissen de slaven 

wilden bevrijden, verbonden ze zich met de Manganja.
218

 Procter beschrijft deze 

oorlog in een brief uit 1862. Het speelde zich stroomafwaarts aan de Shire af, waar de 

Manganja het slachtoffer waren van Mariana. Mariana was een warlord die samen met 

de Portugezen oorlog voerde om slaven te verkrijgen. Deze brief is een half jaar later 
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in de krant verschenen.
219

 Procter ging ook in zijn dagboek in op de oorlog, om daar 

aan toe te voegen dat de situatie later anders bleek te zijn dan aanvankelijk werd 

aangenomen:  

 

“Instead of a casual exigency, this war with the Achawa appears to be the normal state of the 

country. This was the result of no extraordinary raid for mere predatory purposes, but of a tribal 

animosity ever thus displaying itself year by year, & which has existed we know not how long, 

but, from the extent of country overrun, evidently not one of recent origin.”
220

  

 

Van deze beweringen ben ik geen gepubliceerde versie tegengekomen. Dit hoeft 

uiteraard niet te betekenen dat die dan ook niet bestaat, maar het zou kunnen 

samenhangen met de selectie en censuur die voorafging aan de publicatie van 

geschriften van de missionarissen. 

  

Koponen (1988) stelt dat de omvang en hevigheid van oorlogen per regio varieerden. 

Er is volgens hem echter geen twijfel over dat het niveau van het georganiseerde 

geweld in de late negentiende eeuw relatief hoog was. Slavenhandel en 

slavenrooftochten namen in de eerste helft van de negentiende eeuw toe en bereikten 

hun climax in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw. In de koloniale 

tijd werd aangenomen dat dit niveau van oorlogvoering een permanente 

omstandigheid in Afrika was, veroorzaakt door de ingeboren oorlogszuchtigheid van 

de Afrikanen. Bovendien werd aangenomen dat oorlog ontvolking veroorzaakte. 

Waarschijnlijk hebben de geschriften van de missionarissen aan dit beeld bijgedragen. 

Wat de tijdgenoten zich niet realiseerden was het feit dat deze mate van zichtbaar 

geweld historisch gezien vrij nieuw was. Dit betekent uiteraard niet dat er eerder geen 

sprake van geweld was in Afrikaanse samenlevingen. De meeste traditionele 

„oorlogen‟ lijken echter rooftochten – voor het plunderen van vee of, in sommige 

gevallen, gevangenen – en reacties hierop te zijn geweest.
221

 

 De bronnen
222

 zijn redelijk unaniem dat onder de meeste volken de strijdlust in 

de negentiende eeuw toenam. Deze toename werd bovendien toegeschreven aan de 
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langeafstandshandel. Dat de slavenhandel bevorderlijk was voor vijandelijkheden is 

volgens Koponen niet moeilijk voor te stellen, maar ook de overige handel werkte 

geweld in de hand. Handel droeg bij aan de toename van geweld, omdat ambitieuze 

Afrikaanse leiders hierin een kans zagen hun macht te vergroten. Stimulansen 

kwamen voornamelijk voort uit de wens prestigegoederen te vergaren door controle te 

krijgen over de handel. Bestaande conflicten werden hierdoor verhevigd.
223

 

Vooral vuurwapens waren uitermate geschikt voor uitbreiding van politieke 

macht. Vuurwapens speelden tegen het einde van de negentiende eeuw dan ook een 

grote rol in de instabiliteit en toename van strijdlust. Deze wapens waren in principe 

wel dodelijk, maar in de praktijk veel minder gevaarlijk dan men dacht. De meeste 

vuurwapens waren voorladers. Deze konden verschrikkelijke verwondingen 

veroorzaken, maar waren tevens zo onnauwkeurig, dat het niet meeviel er überhaupt 

iemand op grotere afstand mee te verwonden. Ondanks de toevoer van vuurwapens 

bleven traditionele wapens (pijl en boog, speren en schilden) het belangrijkst. Volgens 

Iliffe (1979) gebruikte in 1890 hoogstens de helft van de inwoners van het huidige 

Tanzania vuurwapens. Dit waren meestal mensen die langs de handelsroutes 

woonden.
224

 

 Koponen stelt dat ervoor gewaakt moet worden het principe van ontvolking 

door Afrikaanse oorlogsvoering te overdrijven. Veel van de zogenaamde oorlogen van 

de Ngoni bijvoorbeeld, waren verrassingsaanvallen in de nacht op zwakkere 

tegenstanders om gevangenen en vee te kapen. De levens van degenen die zich 

overgaven werden meestal gespaard, met name die van vrouwen en kinderen. Ze 

werden opgenomen in de Ngoni gemeenschappen of, later in de negentiende eeuw, als 

slaven verkocht. Het verlies van levens in meer traditionele vormen van 

oorlogshandelingen was echter meestal minder groot.
225

 

Koponen laat er, ten slotte, nauwelijks twijfel over bestaan dat er sprake was 

van een toename van de strijdlust, en dat deze voor veel gemeenschappen dramatische 

gevolgen had. De slavenhandel, de toename van vuurwapens en een toegenomen 

politieke commotie zorgden niet alleen voor een toename van het aantal oorlogen, 

maar ook voor het feit dat de conflicten destructiever waren dan voorheen. Hij stelt 
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dat oorlog waarschijnlijk eerder indirecte dan directe gevolgen had. Door de sociale 

onrust die ze veroorzaakten, werden mensen aan allerlei andere ellende 

blootgesteld.
226

 

 

Een belangrijke reden dat de missionarissen over oorlog schreven is, volgens mij, dat 

ze in hun vroege bestaansgeschiedenis zelf in een oorlog verzeild waren geraakt. Ze 

hadden de situatie tussen de Manganja en Yao verkeerd ingeschat. En het is heel goed 

denkbaar dat die oorlog grote indruk op de missionarissen heeft gemaakt. De actie 

kwam de UMCA in Engeland op veel kritiek te staan. Ik kan me dan ook voorstellen 

dat hun uitvoerige berichtgeving over oorlog hier eveneens mee samenhangt. Om hun 

werk, maar zeker ook deze actie te verdedigen, was het belangrijk om de Britten te 

overtuigen van het enorme destructieve effect dat oorlog op de gemeenschappen in 

Oost-Afrika had en hoe relevant de inmenging van de UMCA dus was. 

Afgezien van het motief van de missionarissen was oorlog – zoals uit 

hoofdstuk twee is gebleken – de grootste bron voor slaven. Oorlog en slavenhandel 

hielden in de negentiende eeuw dus in ieder geval zeker verband met elkaar. 

 

Hongersnoden 

Een groot probleem dat de missionarissen van de UMCA constateerden in de 

gebieden waar ze opereerden, waren de voedseltekorten. Ook Alpers (1967) kaart dit 

aan en stelt dat het door oorlogen en slavenrooftochten niet altijd mogelijk was om 

genoeg voedsel voor iedereen te produceren. Honger was een groeiend probleem. 

Mensen hadden het vaak zo slecht dat ze zichzelf of hun kinderen als slaaf 

verkochten, om zichzelf en hun families in leven te kunnen houden. Sommigen waren 

genoodzaakt andere mensen te ontvoeren.
227

 

 Ook Livingstone bericht over de hongersnoden die Oost-Afrika in de 

negentiende eeuw plaagden. De missionarissen en hun gevolg leden zelf ook honger 

en Livingstone weet dit aan de Yao, die door de wapens en stoffen van de Portugezen 

aangespoord zouden worden mensen te ontvoeren en tot slaaf te maken. De Yao 

hadden volgens Livingstone de gewassen van het afgelopen jaar verwoest, en de erop 

volgende droogte deed de rest: “little or no food could be bought”.
228
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 Livingstone erkent dat hongersnoden niet alleen door slavenhandel werden 

veroorzaakt. Hij gaat namelijk ook in op de droogten die Afrika regelmatig teisterden. 

Hij wijst er vervolgens echter op dat mensen in tijden van droogte normaliter naar 

elders vertrokken, maar dat ze dit uit angst voor slavenjagers niet deden. Sommigen, 

die op aansporen van de missie het land wel cultiveerden, moesten het feit verwerken 

dat hun lapjes grond leeggeroofd werden door stromen vluchtelingen. Voor deze 

vluchtelingen toont Livingstone echter wel begrip:  

 

“Who can blame these outcasts from house and home for stealing to save their wretched lives, or 

wonder that the owners protected the little all, on which their own lives depended, with club and 

spear?”  

 

Voorts wijst hij op het feit dat er soms niet genoeg tijd was om nieuwe gewassen te 

verbouwen nadat een slavenhandelaar een dorp was binnengevallen. 

Vervolgens wordt Livingstones betoog bijzonder interessant, als hij vertelt 

over de manier waarop Waller, een van de missionarissen, verslag doet van de ellende 

in het gebied van de Shirevallei.  

 

“His words, though strong, failed to impress us with the reality. In fact, they were received, as 

some may accept our own, as tinged with exaggeration; but when our eyes beheld the last mere 

driblets of this cup of woe, we for the first time felt that the enormous wrongs inflicted on our 

fellow-men by slaving are beyond exaggeration.”
229

  

 

Dit noem ik interessant, omdat hij, door te stellen dat het relaas van Waller 

aanvankelijk door zijn eigen groep met scepsis werd ontvangen en pas serieus 

genomen werd toen ze een en ander met eigen ogen hadden gezien, de erbarmelijke 

situatie extra heeft weten te benadrukken. Wellicht wilde hij op deze manier enige 

scepsis bij de lezer wegnemen en misschien lukte dit ook. 

In een gepubliceerde brief van Livingstone uit 1863 (in de „Evangelical 

Christendom‟) wordt weer melding gemaakt van Mariana, de warlord die ook door 

Procter is genoemd. Door zijn oorlogzuchtigheid en de rooftochten die hij pleegde, 

moesten veel mensen vluchten, waarbij ze hun graan hadden achtergelaten. Dat zou 

een gewisse dood door honger betekenen voor degenen die niet tot slaaf was 

gemaakt.
230

 Mensen waren echter zeer bedreven in het leven van wat er in de natuur te 
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vinden was. Jagen en verzamelen maakten deel uit van de dagelijkse 

voedselvoorziening, zeker in tijden van schaarste. Het is mogelijk dat Livingstone de 

gevolgen van schaarste overdreef, om sympathie te wekken bij de lezer. 

Uiteraard was Livingstone niet de enige die op de voedseltekorten in ging. 

Henry Rowley schreef in een brief: “But though, by the mercy of God, we have been 

kept strangers to hunger, there is a famine which is depopulating the land.”
231

 Hij 

zegt hierbij echter niet of dat aan de slavenhandel te wijten was. In zijn eerder 

genoemde speech uit 1875 gaat bisschop Steere ondermeer in op de hongersnoden. 

Door de onzekerheid in Afrika was het, volgens Steere, heel moeilijk om een goed 

bereikbare basis te vinden voor de missie, van waaruit veilig geopereerd kon worden. 

Hij noemde hier meerdere oorzaken voor. Mensen schaarden zich rond een chief die 

hen vervolgens niet kon beschermen voor de plunderende „stammen‟ die door het land 

trokken.
232

 Zodoende bleven grote stukken land onbebouwd. Verder kon, volgens 

hem, elk gebied door droogte ontvolkt raken. Niemand durfde te sparen of aan de 

toekomst te denken, uit angst door slavenjagers te worden ontvoerd. Niemand wist of 

de oogst binnengehaald zou kunnen worden. Ook was niemand zeker of hij de oogst 

zelf zou eten, of dat hij zijn huis en familie al dan niet zou kwijtraken en zelf wellicht 

handelswaar zou worden. Deze onzekere situatie had, volgens Steere, het gevolg dat 

de oogst al opgegeten was nog voor de volgende was binnengehaald. Als de droogte 

inzette, en er geen nieuwe oogst kwam, stierven veel mensen aan ondervoeding, 

terwijl anderen gedwongen werden weg te trekken om elders voedsel te vinden.
233

 

  

Er is geen reden te stellen dat hongersnoden een onbekend fenomeen waren in het 

begin van de negentiende eeuw in Oost-Afrika. De meeste „hongersnoden‟ kwamen 

echter heel plaatselijk voor en waren minder verwoestend. Meestal tastten ze slechts 

een paar gebieden aan en ondanks het feit dat er waarschijnlijk ook mensen van 

honger stierven, waren de gevolgen over het algemeen veel minder ernstig dan de 

berichten van de missionarissen over het Oost-Afrika van de negentiende eeuw doen 

                                                 
231

 UMCA Box List A1 (II) A, Brief van Henry Rowley, Mission Station River Shire, January 24, 

1863. 
232

 Ook hier lijkt sprake te zijn van een overdrijving, of wellicht van onvoldoende kennis. Er was geen 

sprake van hele „stammen‟ die – inclusief vrouwen en kinderen dus – op rooftocht gingen. Wel 

bestonden er bendes die, bijvoorbeeld onder leiding van een warlord, op slavenexpeditie gingen. 
233

 UMCA Box List A1 (III) A 24 The Universities‟ Mission to Central Africa. A speech delivered at 

Oxford, By Edward Steere, L.L.D., Missionary Bishop 1875. 7-9. 



73 

 

voorkomen. Koponen stelt dat „hongersnoden‟ in veel gevallen beter „lokale 

voedseltekorten‟ genoemd kunnen worden.
234

 

 Voor de hand ligt dat hongersnoden, in de betekenis van ernstige tot 

ondervoeding en sterfte leidende voedseltekorten, het gevolg zouden zijn van een 

gebrek aan voedsel. Dit gaat volgens Koponen echter niet altijd op. Eerst gaat hij in 

op het feit dat die tekorten op verschillende manieren konden ontstaan. Het 

vermeende directe verband tussen ongunstige weersomstandigheden en honger moet 

volgens hem kritisch beschouwd worden. Droogte leidde niet automatisch tot het 

compleet mislukken van de oogst, als het landbouwsysteem naar behoren 

functioneerde. En een mislukte oogst hoefde niet per se te leiden tot hongersnood, als 

er adquate opslagvoorzieningen waren, en de sociaalpolitieke omstandigheden gunstig 

waren. Aan de andere kant konden oogsten mislukken om redenen die niets met het 

landbouwsysteem te maken hadden. Ze konden ook verwoest worden door ziekte of 

oorlog. Terugkomend op voedselgebrek, stelt Koponen dat dat ook kon voorkomen, 

als de oogst wél was gelukt. Bepalend hiervoor was namelijk niet de totale 

hoeveelheid beschikbaar voedsel, maar de aanspraak die mensen erop konden maken. 

Hongersnood ontstond als mensen hun recht op voedsel verloren. Dit neemt echter 

niet weg dat ongunstige weersomstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld, 

maar wel dat die niet altijd bepalend waren.
235

  

Er is reden om aan te nemen dat Tanzania aan het einde van de negentiende 

eeuw gevoeliger werd voor hongersnoden. Veel van de tekorten leken te zijn 

veroorzaakt door het mislukken van één soort gewas. Indien de mensen de 

beschikking hadden over goed ontwikkelde landbouwsystemen, zoals Koponen 

meent, en dito opslagvoorzieningen, konden voedseltekorten in een vredessituatie op 

twee manieren ontstaan. Ten eerste door het falen, om welke reden dan ook, van de 

landbouwsystemen en opslagvoorzieningen, ten tweede als het opgeslagen voedsel 

voortijdig werd uitverkocht. Koponen denkt dat beide oorzaken in de negentiende 

eeuw in toenemende mate voorkwamen. Een reden hiervoor was de verspreiding van 

maïs als voornaamste gewas. Maïs is minder goed bestand tegen droogte dan de 

traditionele Afrikaanse gewassen (gierst en sorghum). Daarnaast is het lastiger om op 

te slaan, omdat maïs makkelijker wordt aangetast door insecten, vooral de boorkever. 

De verkoop van voedsel is waarschijnlijk een nog belangrijker oorzaak van 
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voedseltekorten. Voedsel werd steeds sneller en in grotere hoeveelheden verkocht in 

het negentiende-eeuwse handelssysteem. Men heeft aangetoond dat veel van wat er 

werd verkocht niet afkomstig was uit een toegenomen productie, maar uit de normale 

surplus, die anders door de mensen zelf geconsumeerd of opgeslagen zou hebben 

kunnen worden.
236

 

 

De missie besteedde aandacht aan hongersnoden, omdat de missionarissen zelf ook 

weleens moeilijk aan eten konden komen. Het was voor hen een realiteit, die ze 

konden gebruiken om in Engeland de aandacht op hun werk te vestigen. Bovendien 

bestond er ook daadwerkelijk een verband tussen hongersnoden en slavenhandel, 

aangezien hongersnoden er soms toe leidden dat families zo radeloos waren dat ze 

hun kinderen, ouderen en soms hele families als slaaf verkochten als laatste hoop op 

overleving. 

 

Migratie 

Een derde gevolg van de slavenhandel dat meermaals in de geschriften van de 

missionarissen wordt aangehaald, is migratie. Livingstone beschrijft in zijn boek 

diverse gevallen van groepen mensen die huis en haard moesten verlaten, op de vlucht 

voor slavenrooftochten. In het licht van de oorlog tussen de Manganja en Yao waar de 

missie bij betrokken raakte is het waarschijnlijk niet verwonderlijk dat hij de verlaten 

dorpen die hij als gevolg hiervan tegenkwam als voorbeeld geeft. Hij vertelt verder 

dat hij op enkele Manganja families stuitte, die hun dorp waren ontvlucht voor de 

rooftochten van de Yao en die zich hadden verstopt. Ten slotte kwam hij 

vluchtelingen tegen in de bergen. De door hen nieuw gebouwde dorpen waren 

verborgen opgesteld in het oerwoud om ze tegen de plunderende groepen te 

beschermen, die op zoek waren naar slaven.
237

  

Dit probleem deed zich in andere gebieden ook voor. De dorpen langs de 

handelsroute tussen Nyassa en Kilwa waren verlaten, en de inwoners woonden in 

tijdelijke hutten op de zandbanken van de Shire. De dorpen werden schijnbaar in grote 

haast verlaten, want volgens Livingstone werden bezittingen en voedselvoorraden 
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achtergelaten. Volgens hem waren de inwoners namelijk niet bang voor diefstal van 

hun bezittingen, maar wel dat zij zélf gestolen zouden worden.
238

  

Niet alleen Livingstone merkte het probleem op. In het „Chambers Journal‟ 

beschrijft Rae hoe de groep missionarissen tijdens hun reis langs de linkeroever van 

de Shire verschillende groepen slavenjagers en verlaten dorpen tegenkwamen. De 

inwoners bleken de bossen ingevlucht te zijn.
239

 En in een brief beschrijft Henry 

Rowley ook enkele groepen vluchtelingen die, zonder voedsel, de rivier over waren 

getrokken. Interessant is dat hij daarnaast stelt dat de Manganja – die de missie zoals 

bekend aanvankelijk als slachtoffers beschouwde – even schuldig waren als de Yao:  

 

“The slavers are busy, and these wretched fugitives, who are really the victims of the slave trade, 

will sell one another; indeed Manganja are as bad as Anjewa in this respect, the only relative 

they will not sell is their mother.”
240

  

 

Niet alleen de oorspronkelijke bewoners van Oost-Afrika moesten regelmatig naar 

veiliger plaatsen vluchten voor de slavenrovers, ook missieposten werden om deze 

reden soms verplaatst.
241

 

In een door de UMCA uitgegeven boekje van bisschop Steere wordt 

beschreven hoe alle dorpen in de Shirevallei geplunderd en afgebrand waren. Er staat 

ook in dat de inwoners de heuvels in waren gevlucht.
242

 Verder zijn in diverse 

dagboeken aantekeningen over vluchtelingen te vinden, zoals in het dagboek van 

Procter uit de jaren zestig van de negentiende eeuw en in dat van Swinney uit de jaren 

tachtig van dezelfde eeuw, waarin hij verslag doet van de aanvallen van de 

Wagwangwara. Ze vermoordden en ontvoerden veel mensen, en de overlevenden 

vluchtten naar veiliger oorden. De Wagwangwara waren lokale warlords maar, zoals 

eerder in dit hoofdstuk is beschreven, de Arabieren werden als schuldigen 

aangewezen voor de oorlogen in het binnenland. De Afrikanen zelf hadden wel door 

dat het lokale warlords waren die slaven roofden, maar de missie wilde, zoals gezegd, 
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naast de slavernij ook de islam bestrijden. Het is om die reden dat ze de schuld van de 

Arabieren in de Oost-Afrikaanse slavenhandel zo benadrukten.
243

  

 

Over de achttiende en negentiende eeuw zijn veel verhalen waarin mensen werden 

gedwongen naar weliswaar veiliger, maar minder vruchtbare, gebieden te vluchten.
244

 

Migratie was een van de eerste gevolgen die de missionarissen opviel. Tijdens hun 

eerste reis naar het binnenland rond het Malawimeer kwamen ze al groepen gevluchte 

mensen tegen. Dit is niet geheel verwonderlijk, aangezien uitgerekend dit gebied de 

belangrijkste regio voor het werven van slaven was. 

 

Ontvolking 

Alpers (1975) stelt dat er geen bewijs is dat de slavenhandel vóór het begin van de 

negentiende eeuw in Oost-Afrika ontvolking had veroorzaakt. In de negentiende eeuw 

was de situatie volgens hem echter veranderd. Als voorbeeld geeft hij aan dat het land 

tussen Uticulo en de kust helemaal ontvolkt was.
245

 

In de berichten van de missionarissen is veel aandacht voor ontvolking en ook 

Manning (1990) gaat in op het destructieve effect dat de slavenhandel had – in dit 

geval dus met het licht op ontvolking. Hij betoogt dat slavenexporten ernstige 

beperkingen veroorzaakten voor de Afrikaanse bevolking. Verder stelt hij dat de 

Afrikaanse bevolking significant groter zou zijn geweest als er geen slavenhandel was 

geweest. De uitvoerhandel aan de kust van het huidige Tanzania trok een zware wissel 

op een dunbevolkt gebied. Bovendien leidde de toenemende globalisering, die voor 

een grotere vraag naar slaven en andere (luxe)goederen had gezorgd, in de 

negentiende eeuw tot een uitzonderlijk hoog sterftecijfer als gevolg van ziekte en de 

lange en zware tocht naar de kust. De export van slaven betekende dat er een 

Afrikaanse slavenpopulatie ontstond van ongeveer tien procent van de totale regionale 

bevolking. De effecten van de slavenhandel waren ongelijk verdeeld over de regio, 

omdat uit sommige gebieden veel meer slaven werden gehaald dan uit andere (zoals 

op de kaart op pagina 52 te zien is). Vooral langs de Oostkust vond een behoorlijke 

daling van het inwonertal plaats, en dat gebeurde in een relatief kort tijdsbestek in de 
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negentiende eeuw. Manning stelt echter ook dat het inwoneraantal vanaf 1850 weer 

groeide,
246

 en het is juist na deze periode dat de missionarissen van de UMCA met 

hun werk in het gebied begonnen. 

 Livingstone gaat in zijn „Narrative‟ eveneens in op ontvolking: “For scores of 

miles the entire population of the valley was swept away” Hij stelt dat enkele 

overlevenden hadden kunnen vluchten, maar dat de meerderheid van de bevolking 

was gestorven.  

 

“It made the heart ache to see the widespread desolation: the river-banks, once so populous, all 

silent; the villages burned down, and an oppressive stillness reigning where formerly crowds of 

eager sellers appeared with the various products of their industry.”
247

  

 

Hij beschrijft daarnaast de belevenissen van Horace Waller, die vijf maanden op de 

Morambala woonde en van daaruit het hele proces van de slavenhandel en ontvolking 

kon volgen.
248

 Verder beschrijft hij hoe chief Muazi de missie vertelde dat het lastig 

was om aan voedsel te komen, omdat het gebied door slavenoorlogen ontvolkt was.
249

 

Ten slotte stelt hij dat de Zambesi een goede handelsroute zou kunnen zijn, ware het 

niet dat de bevolking door de Portugese slavenhandel danig geslonken was.
250

 

 Naast het boek van Livingstone zijn er enkele andere bronnen, van diverse 

missionarissen, die ingaan op de ontvolking van het gebied tussen de kust en het 

Malawimeer. In een brief uit 1860 beschrijft Rigby bijvoorbeeld het verhaal van een 

Arabische handelaar. Deze was net vanuit Nyassa naar de kust gereisd door een 

gebied waar alle dorpen verwoest waren. Een paar jaar doorvoor werd het gebied nog 

bewoond door grote groepen M‟Nyassa en Mizahow, maar nu was de regio compleet 

ontvolkt.
251

 In een andere brief, van Livingstone uit 1861, staat te lezen dat het gebied 

aan de zuidelijke zijde van de Zambesi volledig ontvolkt was.
252

 In het eerder 

genoemde „Chambers Journal‟ schrijft Rae eveneens over de ontvolking van het 

gebied tussen de kust en het Malawimeer en over het feit dat slavenhandelaren verder 
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naar het westen moesten trekken voor slaven.
253

 En in het „Report to Parliament on 

slavery‟ uit 1870 wordt ook beschreven dat slaven door een continue ontvolking 

steeds dieper uit het binnenland gehaald moesten worden, terwijl er aanvankelijk 

genoeg mensen dichter bij de kust woonden: “year by year further tracts of country 

are depopulated and laid waste”.
254

 In een door de UMCA gepubliceerd boekje uit 

1871 wordt de ontvolking genoemd
255

 en Swinney beschrijft in zijn dagboek in 1886 

de lange reis door een ontvolkt gebied.
256

 In een atlas van de UMCA uit 1903 wordt 

beschreven hoe de slavenhandel van de Portugezen diverse dorpen heeft doen 

verdwijnen.
257

 Ten slotte wijst een pamflet uit 1889 op de ontvolking die door de 

slavenhandel veroorzaakt was. Interessant in dit laatste geval is het feit dat uit dit 

pamflet een duidelijk motief voor publicatie doorklinkt. De overheid wordt namelijk 

nadrukkelijk gevraagd om manieren te vinden om de slavenhandel tegen te houden en 

van de Zambesi een veilige doorgang te maken:  

 

“That this Meeting deeply deplores the great increase in the Central African Slave Trade, the 

atrocities practised in its prosecution, and the depopulation of the country caused thereby; and, 

while recording its warm appreciation of the official announcements which have already been 

made by the Prime Minister, strongly urges the Government, either alone or in conjunction 

with other Powers, to consider the possibility of devising measures calculated to diminish or 

suppress the evil; and to use all its influence to secure the maintenance of the Zambesi as an 

open highway.”
258

  

 

Een nuance wat betreft de ontvolking kan ook gevonden worden. In een „Origin and 

Progress Leaflet‟ wordt de ontvolking namelijk niet in verband gebracht met 

slavenhandel, maar met droogte:  
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“But one of the terrible droughts, that from time to time desolate this part of Africa, arose, 

followed by famine and pestilence and aggravated tribal wars; Bishop McKenzie and several of 

his staff died; and, when Bishop Tozer, accompanied by Dr. Steere, arrived in May, 1863, they 

found the once densely-populated district almost deserted and food not to be had.”
259

 

  

 

Volgens Kjekshus is er geen overtuigend bewijs dat de bevolking in de negentiende 

eeuw afnam, maar ook geen statistisch bewijs van het tegendeel. Tijdens het laatste 

decennium nam de bevolking wel af, maar dat was niet zozeer het gevolg van de 

slavenhandel. Hij wijst op het feit dat de ontvolking in het gebied regelmatig 

toegeschreven wordt aan plunderingen en oorlogen aan de ene kant en aan 

georganiseerde slavenrooftochten aan de andere kant. Coupland (1938) stelde volgens 

hem dat het gebied door de slavenhandel was ontvolkt. Alpers (1967) bevestigde 

Coupland‟s meest sombere beeld van het verband tussen slavenhandel en ontvolking. 

Volgens Kuczynski (1949) is er echter geen bewijs dat de bevolking voor de 

negentiger jaren van de negentiende eeuw afnam. Hij stelt dat de gevolgen van interne 

oorlogen voor de bevolkingsaantallen klein waren. Het doel van deze “oorlogen” was 

meestal roof, met name van vrouwen en vee. De aantallen krijgers waren meestal 

klein, en de aantallen slachtoffers beperkt. Als er in de negentiende eeuw sprake was 

van ontvolking, kunnen interne oorlogen niet een van de belangrijkste oorzaken zijn 

geweest.
260

 

De langeafstandshandel, of eerder de sociale en politieke onrust waar de 

handel zo‟n grote rol in speelde, beïnvloedde de bevolkingsdichtheid volgens 

Koponen echter wel. In sommige gebieden verminderde de bevolking, maar in andere 

gebieden nam deze juist toe. Handel zorgde voor onvrijwillige migraties:mensen 

vluchtten immers voor de vernietigende werking van slaven- of andere oorlogen, wat 

plaatselijk tot ontvolking leidde. Als migratie dus een feit was, moet dit logischerwijs 

betekenen dat de bevolking elders toenam. Het is ook denkbaar dat in sommige delen 

van de regio de handel voor zo‟n instabiele en onzekere situatie zorgde dat men liever 

in afgelegen, minder toegankelijke gebieden ging wonen, waarvan de missionarissen 

wellicht geen weet hadden.
261
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Afb. 3: De missieposten van de UMCA in 1884.
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Er moet dan ook rekening gehouden worden met het feit dat de missionarissen 

alleen over gebieden schreven die voor hen, als buitenstaanders, bereikbaar waren. 

Het waren juist deze gebieden die het meest getroffen werden door de rampspoed van 

de negentiende eeuw.
263

 Er zullen gebieden zijn geweest waar de bevolkingstrends 

heel anders waren, en er kunnen ook gebieden zijn geweest waar sprake was van 

bevolkingsaanwas. Maar Koponen meent dat hij op basis van de berichtgeving over 

ontvolking toch uit kan gaan van een verstoring van demografische patronen, alsmede 

een zekere mate van ontvolking in gemeenschappen langs de kust en langs de 

zuidelijke karavaanroute. In dit opzicht waren de bevolkingsrampen van de jaren 

negentig van de negentiende eeuw geen nieuw fenomeen, zoals Kjekshus beweert, 

maar een voortzetting en een hoogtepunt van eerdere bevolkingstrends in de 

negentiende eeuw.
264

 

 

Psychologische impact 

De missionarissen hebben ook met enige regelmaat de psychologische gevolgen van 

de slavenhandel beschreven. Een voorbeeld hiervoor zien we bij Livingstone. Als 

gevolg van de paniek die de slavenjacht teweeg had gebracht, heerste er volgens hem 

onder de bevolking echter een sfeer van apathie en lethargie. Ze ondernamen 

nauwelijks actie tot het verbouwen van voedsel, wat volgens Livingstone opmerkelijk 

was, omdat ze zich normaal gesproken zo hard inzetten voor de landbouw.  

 

“We tried to induce some to exert themselves to procure food, but failed. They had lost all their 

former spirit, and with lacklustre eyes, scarcely meeting ours, and in whining tones, replied to 

every proposition for their benefit, "No, uol".”
265

  

 

Ook verderop in zijn boek beschrijft hij de psychische staat waarin de bevolking 

verkeerde, ze zouden onvriendelijker zijn dan gewoonlijk en bij navraag werd de 

missionarissen verteld dat iedereen op zijn hoede was voor slavenhandelaren en dat ze 

niemand meer vertrouwden.
266

 

 Diverse bronnen noemen de angst die zich door de slavenhandel meester had 

gemaakt van Afrikanen: “Fear was thus the keynote of the natives existence.”
 267 

In 
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het laatste voorbeeld, afkomstig uit een door de UMCA gepubliceerde atlas uit 1903, 

wordt ingegaan op hoe de angst zich kon manifesteren in het dagelijks leven. 

Beschreven wordt hoe de „inheemsen‟
268

 grotere dorpen gingen vormen, beschermd 

door ondoordringbare omheiningen. Ook werden dorpen vaker op veilige, 

onbereikbare plaatsen gebouwd, zoals op spitse rotsen of aan een landtong. Soms 

werden dorpen op lage rotsen en riffen in het meer
269

 gebouwd, zodat ze alleen per 

kano bereikbaar waren.
270

 

 Naast een gevoel van angst worden ook andere, nieuwe karaktertrekken 

toegeschreven aan de mensen in Oost-Afrika. Ze zouden niet alleen beledigend en 

wreed geworden zijn, maar ook laf. Aan de andere kant werden de Afrikanen die nog 

niet in aanraking met de slavenhandel waren gekomen buitengewoon vriendelijk en 

verstandig genoemd.
271

 

 Een laatste, interessante inzicht in de psychologische impact betreft de 

slavenkinderen. Over hen wordt geschreven dat hun leven veel zwaarder was dan dat 

van de slechtst verzorgde en meest verwaarloosde zogenaamde „gutter children‟ in het 

eigen land: “The earliest ordinary recollections of home to a Negro Child on the East 

Coast are often associated with constant dread of the Slaver”.
272

 Ik vind dit 

interessant omdat ik me kan voorstellen dat deze vergelijking de situatie in Afrika 

tastbaarder maakte voor de lezer thuis. Het zou kunnen dat ze zich hierdoor meer 

verbonden konden voelen met een continent dat toch wel erg ver van huis was.  

 

Manning erkent dat de alomtegenwoordigheid van slavernij in het Afrikaanse leven 

invloed had op het Afrikaanse denken. Mensen werden gedwongen na te denken over 

hoeveel ze zouden kunnen verdienen aan de verkoop van hun buren, en over hoeveel 
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losgeld ze zouden betalen voor een geliefde of familielid. Het bedrag dat verdiend kon 

worden aan een slaaf was – zeker in verhouding met de dagelijkse verdiensten – 

groot. Het leven was immers onzeker. De ene dag was er een overvloed aan voedsel 

en andere goederen, maar de volgende dag aan alles gebrek. Het had daardoor weinig 

zin om te investeren in de lange termijn, in de toekomst.
273

  

 

Voor de missionarissen moeten de psychologische gevolgen belangrijk zijn geweest, 

omdat een stabiele geest noodzakelijk werd geacht voor het beleven van het 

christendom. Met betrekking tot het beschaven was een stabiele psychische toestand 

denk ik ook gewenst, omdat er een wil tot hard werken moest zijn. De lethargische 

staat waarin sommige volken, volgens Livingstone, verkeerden was niet bevorderlijk 

voor de economische ontwikkeling die de missie ook wilde bewerkstelligen. 

 

Economische of commerciële vooruitgang 

Zoals gezegd was het doel van de UMCA – op instigatie van Livingstone – om de 

ontwikkeling van “centres of Christianity and civilisation for the promotion of true 

religion, agriculture and lawful commerce” te bewerkstelligen. Het ligt dan ook in de 

lijn der verwachting dat Livingstone in zijn berichtgeving over Oost-Afrika ingaat op 

de economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast heb ik hierover twee 

krantenartikelen gevonden die niet van zijn hand waren, maar wel op dit onderwerp 

ingaan. 

 Livingstone stelt in zijn boek dat de slavenhandel de voornaamste barrière is 

voor morele en commerciële vooruitgang. Hij stelt dat tenzij de slavenhandel – “that 

monster iniquity, which has so long brooded over Africa” – afgeschaft zou worden, 

het onmogelijk zou zijn om eerlijke handel te bewerkstelligen. Juist die eerlijke 

handel was voor hem – en de andere missionarissen van de UMCA – zo belangrijk 

voor de ontwikkeling van de beschaving in Afrika.
274

 

Zoals gezegd was Livingstone niet de enige die nadruk legde op dit probleem. 

In een krantenartikel uit 1860 staat het volgende: “The slave trade has paralyzed the 

spring of industry, which is the life-blood of legitimate trade.”
275

 En in een artikel uit 

1874 wordt gesteld dat: “That trade put an end to everything like improvement or 
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aggregation, and the masses of the East Africans lived for the moment as if that was 

the only thing they cared for.”
276

 Beide krantenberichten waren onderdeel van een 

serie. Een terugkerende reeks over het werk van de UMCA in Oost-Afrika. Het feit 

dat in deze artikelenreeks wordt ingegaan op de economische implicaties van 

slavenhandel betekent mijns inziens dat dit een belangrijk aandachtspunt voor de 

missionarissen was. Verder betekent het dat ze de aandacht ervoor in bredere kring 

wilden stimuleren, om zodoende een grotere groep mensen zover te krijgen dat ze 

zich voor de missie gingen inzetten. 

 

In zijn studie betoogt Koponen niet alleen dat er in het negentiende-eeuwse Tanzania 

een economisch ontwikkelingsproces gaande was, maar ook dat de gevolgen van deze 

ontwikkeling grotendeels destructief waren. Er zijn niet veel historici die het 

roofzuchtige karakter van de slavenhandel en ivoorjacht tegenspreken. Iliffe (1979) 

heeft echter betoogd dat de ontwikkeling ook een positieve kant kende. Met de 

langeafstandshandel en de dragers in de ivoorhandel ontstonden „kapitalistische 

verhoudingen‟ in het binnenland. Iliffe zag dit als een aanwinst voor de ontwikkeling, 

met kansen voor loonarbeid (de dragers) en commerciële landbouw (doordat de 

karavanen bevoorraad moesten worden) en de introductie van nieuwe gewassen. 

Koponen trekt de opkomst van kapitalistische kenmerken in twijfel.
277

 Volgens 

Manning versterkte de Afrikaanse medeplichtigheid aan de slavenhandel de nadruk op 

het najagen van eigenbelang en een korte termijn visie op economisch gebied.
278

 

Het belangrijkste gevolg van het uitbreidende commerciële netwerk langs de 

Oost-Afrikaanse kust was volgens Cooper (1977) het feit dat de kleinschalige 

kustlandbouw overging in plantagelandbouw, zowel langs de Oost-Afrikaanse kust, 

als op de eilanden Zanzibar en Pemba. De basis voor deze transformatie was 

slavenarbeid. De groei van de karavaanhandel verbond de Oost-Afrikaanse kust met 

bronnen van slaven in het binnenland en met potentiële markten in het 

handelsnetwerk rond de Indische Oceaan. De handel genereerde kapitaal voor 

investeringen in de landbouw.
279

 De traditionele, Afrikaanse landbouw werd volgens 

Alpers niet zozeer verlamd door de ontwikkeling van het nieuwe plantagesysteem, 
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maar doordat veel Afrikanen de directe kust ontvluchtten voor het binnenland om aan 

slavernij te ontsnappen.
280

 

 Voorts stelt Alpers dat de groei van de slavenhandel de economie van Oost-

Afrika op nog een manier beïnvloedde. De import was toegenomen, en de enige reden 

voor deze opvallende groei was de slavenhandel. Vanaf deze periode richtte de 

officiële structuur van de handel in Oost-Afrika zich meer en meer op de voor de 

export bestemde slavenhandel.
281

 Hij betoogt dat er sprake was van een grote 

ongelijkwaardigheid tussen de intrinsieke waarde van de Afrikaanse handelswaar 

(onder andere ivoor, goud en slaven) enerzijds, en de Europese handelswaar (onder 

meer een variatie aan kralen, snuisterijen en stoffen) anderzijds. Hij haalt hierbij 

Henry Salt (1814) aan, die stelt dat de Afrikanen volkomen misleid waren in deze 

oneerlijke handel. Het is volgens Alpers echter belangrijk om dit beeld enigszins te 

nuanceren. Vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld de Yao verkregen ze anders 

onbereikbare artikelen, die een hoge praktische en prestige waarde hadden. Deze 

goederen kregen zij in ruil voor zaken die in hun eigen maatschappij slechts weinig 

intrinsieke waarde hadden. Zolang er slaven verkregen konden worden bij de 

buitenstaanders binnen de maatschappij,
282

  of zelfs van buiten de maatschappij, zagen 

ze de ruil niet als een verlies. In dat licht bezien waren Afrikanen dus niet per definitie 

slachtoffers van de economische uitbuiting door Europese, Indiase en Arabische 

kusthandelaren. Alpers stelt wel dat de slavenhandel op de lange termijn de 

economische, sociale en politieke structuur verzwakte van de Makua, die in het 

binnenland van de kust in Mozambique woonden.
283

 

Aan de Oost-Afrikaanse kust vond de meeste productieve activiteit van 

Centraal Afrika plaats langs de handelsroutes die de uitvoerhandel bedienden en in de 

Europese enclaves. Ondanks de enorme toename van het aantal slaven in alle 

gebieden, richtten slavenplunderingen en oorlogen vooral in Centraal en Oost-Afrika 

grote verwoestingen aan. Dit kwam met name omdat er geen nieuwe politieke orde 

ontstond die stabiliteit zou kunnen bieden, vergelijkbaar met de islamitische staten op 

de Savanne. Volgens Lovejoy (2000) behaalde Oost-Afrika door de slavenhandel niet 

zijn volledige productieve potentieel. Deze mate van verwoesting toont in zijn ogen 
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aan dat de slavenhandel en slavernij in het algemeen een negatief effect hadden op de 

Afrikaanse maatschappij en economie.
284

 

Aan het eind van de negentiende eeuw leunde de Afrikaanse economie meer 

dan ooit op de slavernij, zo stelt Manning. Deze nieuwe economische structuur was 

ontstaan in een periode van intensieve betrokkenheid bij de slavenexporten. In deze 

periode strookte de groeiende Afrikaanse slavenhandel echter niet meer met het 

wereldbeeld van de Europese machten, dat was veranderd van deelname aan in 

bestrijding van de slavenhandel.
285

 

 

Aangezien het bevorderen van de economie en eerlijke handel een van de 

doelstellingen was van de UMCA lijkt het mij evident dat de missionarissen aandacht 

besteedden aan de negatieve gevolgen van slavenhandel in dit opzicht. Om mensen te 

overtuigen van een doelstelling, lijkt het me bijzonder effectief om te laten zien hoe 

tegengesteld aan die doelstelling de situatie is en daarmee de noodzaak van het werk 

waarmee men die doelstelling wil bereiken. 

 

Waarom slavenhandel? 

De eerste twee hoofdstukken hebben laten zien dat het voor de missionarissen geen 

geringe beslissing was om in Afrika aan de slag te gaan. De regio was onbekend, en 

het werk ter plekke hield grote gevaren in. De missionarissen waren zich tot op zekere 

hoogte wel bewust van de gevaren van de binnenlanden van Afrika, maar wisten niet 

precies wat het land ze te brengen had en wat ze konden verwachten. Ze waren niet 

voldoende voorbereid op hun werk, en de omstandigheden waarin ze hun werk 

moesten uitvoeren. Toch vonden ze hun doelstelling belangrijk genoeg om hun leven 

ervoor in de waagschaal te stellen.
286

  

De UMCA wilde de wereld christelijker maken, en hiertoe de inheemse volken 

van Oost-Afrika “beschaven en bekeren”. In de woorden van Livingstone stond het 

werk van de missionarissen ten dienste van de ontwikkeling van “centres of 

Christianity and civilisation for the promotion of true religion, agriculture and lawful 

commerce”.
287

 De intentie was dus om alle Afrikanen “te beschaven en te bekeren”, 

maar het lukte hen niet om bij iedereen aansluiting te vinden. Dit gegeven ging tegen 
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hun verwachtingen in, waarschijnlijk door het onduidelijke beeld dat ze van tevoren 

hadden van de maatschappij.  

Een artikel uit de Church Chronicle doet geloven dat het feit dat de 

missionarissen niet onverdeeld succesvol waren, veroorzaakt werd door de 

slavenhandel. Het christendom zou in de ogen van de bewoners van Oost-Afrika 

verbonden zijn met de slavenhandel, waardoor ze er wantrouwend tegenover zouden 

staan:  

 

“The dreadful deeds of the Portuguese slave merchants had infected many of the native tribes 

with a thirst for blood and for gold, and had made others detest the name of Christian, because it 

was coupled with all the horrors of the slave trade”
.288

  

 

De Afrikanen associeerden slavenhandel echter helemaal niet met het christendom. 

Slaven werden in het binnenland immers door Afrikaanse warlords veroverd. Dat de 

UMCA dit in haar tijdschrift stelt, is echter niet verwonderlijk naar mijn idee. 

Enerzijds werd dat argument gebruikt als verklaring voor het geringe succes dat ze 

boekten bij het aan zich binden van Afrikaanse leiders. Anderzijds benadrukten ze 

hiermee de perversie van de slavenhandel. De gemeenschappen waren door de 

slavenhandel zo verdorven geraakt, dat hierdoor zélfs het christendom met 

slavenhandel in verband gebracht werd. 

Aangezien de missionarissen geen aansluiting vonden bij de leiders en hun 

gevolg, gingen ze zich op diegenen richten die geen deel uitmaakten van de sociale en 

politieke orde: de (ex-)slaven. Hoogstwaarschijnlijk is dit de belangrijkste reden dat 

missionarissen in hun discours zoveel aandacht schonken aan slavenhandel en 

slavernij in Oost-Afrika. Ze vonden dan wel aansluiting bij de buitenstaanders binnen 

de gemeenschappen, maar het contact van de mensen die zich aansloten bij de missie 

was vaak vluchtig. Met een even groot gemak als ze zich bij de missie aansloten, 

vertrokken ze weer. Een oprechte sterke band met de missie werd niet gevoeld. Voor 

die mensen was het eerder een veilig, tijdelijk toevluchtsoord.  

  

Voor de voortgang van het missiewerk waren fondsen nodig, ondanks het feit dat 

missionarissen – zoals is gebleken in hoofdstuk één – vaak vrijwilligers waren, die 

zelf voor de kosten opdraaiden. In diverse brieven staan echter wensen voor financiële 
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middelen, met name voor het bekostigen van stoomboten om de reis door het gebied 

te vergemakkelijken en de slavernij succesvoller te kunnen bestrijden. Dus ook om 

redenen van fondsenwerving moest het thuisfront overtuigd worden van het belang 

van het missiewerk. 

In een „Origin and Progress leaflet‟ gaat de UMCA in op de bescheiden 

middelen van de missionarissen in het veld en op het feit dat bijdragen van de 

achterban niet lichtzinnig besteed worden:  

 

“Another feature of this Mission is to merely supply its members with necessaries. There is a 

universally-acknowledged distinction between a man engaged at a salary to do a work and a 

volunteer whose expenses only are paid; […]the richest man or woman on the staff, eat all at the 

same table and lodge in rooms furnished on the same scale with the poorest, and the community 

of feeling thus engendered has proved of the highest value to the Missionaries themselves, and 

the success of their work amongst others. […] All the money collected, after deducting home 

expenses, is sent out and administered by the Bishop.”
 289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschapsformulier uit „Origin and Progress Leaflet VII‟
290

 

 

Vervolgens wordt de noodzaak van fondsen voor het werk benadrukt. Zonder grotere 

bijdragen zou het werk van de missie niet voortgezet kunnen worden. De UMCA legt 

op deze manier een grote verantwoordelijkheid bij de lezers van de brochure:  

 

“The great extension of the work at Nyassa, and the large additions to the Staff, has rendered the 

income wholly insufficient for our wants. […] This cannot go on for any length of time. Our 
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remedy is either to curtail the work and refuse all further offers of help, or, to go on taking 

advantage of the many golden opportunities that now present themselves by widely extending 

the circle of our supporters, and adding many new names to our list of Annual Subscribers. 

Which alternative are we to choose? It rests with you to say.”
 291

 

 

Misschien nog belangrijker dan stoomboten en verblijfskosten was het feit dat 

de missionarissen regelmatig slaven vrijkochten om hun missiestations te bevolken. 

Dit kostte uiteraard veel geld en riep weerstand op bij het thuisfront. Het legde een 

nog grotere druk op de missie om het belang van hun werk en de afschaffing van de 

slavernij duidelijk te maken aan de mensen thuis. Vandaar dat ze veel aandacht 

besteedden aan de kwalijke gevolgen van de slavernij voor het gebied en de bewoners 

ervan. Misschien was het om deze reden dat ze soms bijzonder sterke taal bezigden – 

hoe ernstig de situatie ongetwijfeld geweest is – in de hoop daarmee hun argumenten 

kracht bij te zetten. Het feit dat ze mensen moesten overtuigen verklaart wellicht ook 

waarom tegenvallers niet altijd in de openbaarheid werden gebracht, en nieuwe 

inzichten (zoals die van Procter met betrekking tot de situatie met de Manganja) soms 

wijselijk niet werden vermeld. 

Erkenning is niet alleen nodig om fondsen te werven. Door middel van een 

discours vormt een organisatie ook zijn identiteit en wil hij dat deze identiteit erkend 

wordt. Niet alleen de identiteit dient erkend te worden, ook de activiteiten van de 

organisatie moeten gewaardeerd worden. Bovendien moesten de missionarissen in het 

veld verantwoording afleggen aan de Anglicaanse kerk, waar ze onderdeel van waren. 

De missieposten waren gevestigd in gebieden langs de karavaanroutes, waar 

relatief veel sprake was van slavenhandel. Zo hadden ze belangrijke posten rond het 

Malawimeer, waar de meeste slaven vandaan gehaald werden. Daarnaast startten ze 

een missiepost op Zanzibar, het eiland waar veel van de slaven uit het binnenland 

heen werden gebracht.
292

 Dit gebeurde enerzijds om verder over de Indische Oceaan 

verhandeld te worden, en anderzijds om op de plantages aan het werk gesteld te 

worden. Op Zanzibar was bovendien een slavenmarkt, waar de missionarissen 

uiteindelijk met zeer veel trots een kerk bouwden. Doordat de missies juist in deze 

gebieden gestationeerd waren, hadden ze en gaven ze een vertekend beeld van de 

(gevolgen van de) slavenhandel. 
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Daarnaast werden situaties soms overdreven sterk aangezet. Zoals in het 

voorbeeld van Livingstone, als hij schrijft over de gevolgen van oorlog. Hij gebruikt 

hier, zoals gezegd, zeer sterke, aansprekende taal. Verder legden de missionarissen de 

verantwoordelijkheid voor de slavenhandel met enige regelmaat bij groepen die juist 

níét perse hoofdverantwoordelijke waren, louter en alleen omdat dat hun 

doelstellingen diende. Zodoende stelden ze de Arabieren verantwoordelijk voor de 

binnenlandse slavenhandel, terwijl ze wisten dat dit het werk van Afrikanen was. Ze 

deden dit echter omdat zij niet alleen de slavenhandel wilden bestrijden, maar ook de 

opkomst van de islam. Kranten, boeken en pamfletten waren hierdoor voor de 

missionarissen niet slechts informatiemiddelen, maar ook propaganda.  

 

In het licht van de risico‟s die de missionarissen te wachten stonden in Oost-Afrika 

ben ik er van overtuigd dat ze er met de beste bedoelingen naartoe gingen. Eenmaal 

aangekomen bleek de werkelijkheid echter vele malen ingewikkelder dan was 

aangenomen op grond van de geringe kennis die men van de regio had en, 

dientengevolge, de gebrekkige voorbereiding op het verblijf, en zat er voor hen niets 

anders op dan zich zo goed en zo kwaad als het ging aan te passen.  
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Conclusie 

 

Wat schreven de missionarissen van de UMCA over de gevolgen van de slavenhandel 

in negentiende-eeuws Oost-Afrika en waarom? Het antwoord moge inmiddels 

duidelijk zijn. In de ogen van de missionarissen waren de gevolgen van de 

slavenhandel op meerdere niveaus desastreus voor de Oost-Afrikaanse 

gemeenschappen. Ze benadrukten dit gegeven om hun doelstellingen te bereiken, en 

om hun identiteit en activiteiten bevestigd en bovendien erkend te krijgen.  

Zoals uit de inleiding is gebleken is, volgens Foucault, geen discours „van de 

gebeurtenissen zelf‟ afgeleid, maar verschaft juist het discours de ordening der feiten. 

In die zin vormen de missionarissen dus – met hun discours – een werkelijkheid en 

doen ze dit – al dan niet bewust – om een doel te bereiken. Taal is bovendien een 

instrument waarmee macht kan worden uitgeoefend. De missionarissen bezaten macht 

van het woord: buiten het feit dat ze konden schrijven, uiteraard, hadden ze deze 

macht omdat ze praktisch het monopolie hadden over de berichtgeving met betrekking 

tot de situatie waarover ze schreven. De missionarissen mochten dan een zekere 

macht hebben over de informatievoorziening over Oost-Afrika aan het thuisfront, in 

Oost-Afrika zelf was hun macht beperkt. Ik zal in deze conclusie de doelstellingen die 

de missionarissen nastreefden en de problemen die ze hierbij tegenkwamen resumeren 

om het “waarom” van hun berichtgeving helder op een rij te krijgen. 

 

Het romantische beeld dat de missionarissen van Afrika hadden, maakte dat ze de 

onderontwikkelde agrarische gemeenschappen ter plekke positief afzetten tegen de 

moderne westerse maatschappij, waar verwarring en conflicten de boventoon voerden. 

De missionarissen meenden dat deze ongecorrumpeerde Afrikaanse gemeenschappen 

een ideaal kader vormden voor de introductie van een beschaving en geloof conform 

hun eigen ideale christelijke maatstaven. Een en ander zou dus vrij van de 

secularisatieproblemen, zoals die thuis werden waargenomen, kunnen worden 

bewerkstelligd. 

Op aandringen van Livingstone zouden de missionarissen de Oost-Afrikaanse 

volken “beschaven en bekeren”. Om deze doelstelling van de missie te bereiken, 

speelde eerlijke handel onder gelijken een grote rol. Deze werd gezien als een 

noodzakelijke voorwaarde voor de verspreiding van het christendom. De grootste 
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barrière voor de verspreiding van het christendom was de oneerlijke en 

ongelijkwaardige slavenhandel. 

De missionarissen stond in Oost-Afrika een zware taak te wachten. Veel 

zwaarder dan ze op basis van hun voorkennis konden bevroeden. Praktische 

opleidingen en coherente theorieën voor missiewerk waren er niet toen de eerste 

groep missionarissen van de UMCA – in feite slechts een handjevol mensen – zich 

voor het vertrek voorbereidde. Bovendien was het gebied waar ze op advies van 

Livingstone opereerden op dat moment nog vrijwel onbekend. Dit resulteerde niet 

alleen in een allesbehalve vlekkeloze reis – de tocht over de Rovuma-rivier verliep 

zoals bekend uitermate moeizaam. Ook werd er, door een gebrek aan kennis over de 

politieke situatie en lokale gebruiken, geen aansluiting gevonden bij Afrikaanse 

leiders en, dientengevolge, ook niet bij hun volgelingen. 

De missionarissen beschouwden de Afrikanen – ondanks hun vooroordelen – 

niet als slecht. In bepaalde opzichten werden ze zelfs beschouwd als beter dan de 

Europeanen. Ze waren nog onbezoedeld door het kwaad van de moderniteit. De 

Afrikanen hadden echter niet de beschaving die de missionarissen voor ogen hadden 

en – belangrijker nog – ze waren nog niet bekeerd tot het christendom. De Afrikanen 

werden gezien als kinderen die nog opgevoed moesten worden. Verdorven, 

onchristelijke gebruiken als polygamie en magie moesten worden uitgebannen. Juist 

die eisen vielen echter niet goed bij de Afrikaanse leiders, die er de fundamenten van 

hun macht door bedreigd zagen.  

De Afrikaanse chiefs hadden de missionarissen in eerste instantie hartelijk 

ontvangen, overigens niet zonder welgemeend eigenbelang. Ze zagen hen namelijk als 

een nieuwe groep die ze konden inzetten bij politieke twisten en die hen konden 

voorzien van wapens en luxegoederen. Toen bleek dat de Afrikaanse leiders niet 

“beschaafd en bekeerd” wensten te worden, wendden de missionarissen zich tot een 

nieuwe groep. Een groep die buiten de samenleving stond en geen enkele aanspraak 

kon maken op een verwantschap: de (ex-)slaven. Al snel begon de aanhang van de 

missie te bestaan uit gevluchte dan wel vrijgekochte slaven, die later de missieposten 

zouden gaan bevolken. Vervolgens kwam er een andere groep buitenstaanders op af: 

de gescheiden vrouwen. Deze vrouwen konden noch terugkeren naar hun eigen 

familie, noch bij de verwantschap van hun ex-man blijven. Dit trok weer 

onbemiddelde jongen mannen die moeilijk aan een vrouw konden komen. De mensen 

die zich bij de missie aansloten, voelden overigens geen sterke band met hun nieuwe 



93 

 

verblijfplaats. Ze vertrokken even gemakkelijk als ze gekomen waren, omdat ze de 

missieposten vaak als tijdelijk toevluchtsoord beschouwden. 

Zoals gezegd, gingen de missionarissen slecht geïnformeerd het veld in. 

Vandaar dat de Afrikaanse cultuur vaak slecht werd begrepen (zoals in het voorbeeld 

van de Kaguru, aan wie ze zich onbewust ondergeschikt maakten) en, dientengevolge, 

regelmatig fout werd weergegeven (zoals in het geval van de verhouding tussen de 

Yao en Manganja). Dit leidde bij het thuisfront tot een vertroebeld beeld van Oost-

Afrika. Verder was elke missiepost in feite een eilandje, dat afgezonderd was van de 

handelaren, bestuurders en plantage-eigenaren in de directe omgeving. Bovendien kon 

hun waarneming niet anders dan selectief zijn. De missieposten waren niet alleen 

“eilandjes” of “maatschappijtjes” binnen de maatschappij, maar ze bevonden zich ook 

nog eens in die gebieden waar de gevolgen van de slavenhandel het sterkst werd 

gevoeld: langs de karavaanroutes in het binnenland en op Zanzibar. Hierdoor hadden 

ze bijvoorbeeld veel oog voor de ontvolking van het gebied, terwijl in andere 

gebieden de bevolking juist toenam. 

 

Het missiewerk kostte veel geld; geld dat enerzijds nodig was voor reis en verblijf, en 

anderzijds voor het vrijkopen van slaven. Uiteraard kostte ook het leven in de 

missieposten geld. Naast voedsel, was er onderwijsmateriaal nodig, en in steeds meer 

missieposten kwamen drukpersen te staan. De reis en verblijfkosten werden voor 

zover mogelijk vaak door de missionarissen zelf betaald van hun schamele inkomen, 

maar toereikend was dit niet. Zodoende moesten de missionarissen bij het thuisfront 

fondsen zien te werven. 

Inmiddels waren de reis- en missieliteratuur in de negentiende eeuw populaire 

genres geworden in Engeland. De vaak zeer informatieve uitgaven gingen in op de 

verschillende volken die in Afrika woonden, op hun uiterlijk, hun gebruiken en 

gewoontes. Ook werd er in de boeken aandacht voor de regio zelf, voor de natuur en 

de flora en fauna. In de negentiende eeuw haalden de Britten het leeuwendeel van hun 

kennis over Afrika en zijn inwoners uit de missieliteratuur. Dit bleek dan ook een 

bruikbaar propagandamiddel te zijn, de manier bij uitstek om de mensen thuis in één 

klap te overtuigen van de ellende die slavenhandel veroorzaakte in Oost-Afrika en het 

belang van het missiewerk. Soms werd in de publicaties van de missie een 

rechtstreeks beroep op de lezers gedaan de missie financieel te steunen, zoals in het 

voorbeeld van het „Origin and Progress leaflet‟. 
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Het feit dat de missionarissen de mensen in het moederland moesten 

overtuigen van het belang van hun werk en van de afschaffing van de slavenhandel 

verklaart waarom er in hun geschriften zo veel aandacht is voor de slavenhandel en de 

gevolgen ervan. Uit het tweede hoofdstuk is gebleken dat slavenhandel in Oost-Afrika 

een niet te onderschatten realiteit was. Er is geen reden om te twijfelen aan de 

oprechte bedoelingen van de missionarissen in het licht van de afschaffing van de 

slavenhandel. Dit neemt echter niet weg dat de berichtgeving erover om hun doel te 

bereiken soms bezijden de waarheid was. Zo werden er bepaalde gebeurtenissen 

(waaronder een aantal oorlogen) aan de slavenhandel toegeschreven, terwijl deze bij 

nader inzien hele andere oorzaken bleken te hebben. De noodzaak om te overtuigen is 

tevens een verklaring voor het feit dat men zich soms bediende van forse, wat 

overdreven emotionele taal, waarmee de argumenten kracht bij werd gezet. Ten slotte 

verklaart het waarom analogieën werden getrokken met de situatie thuis om het 

inlevingsvermogen met de Afrikaanse situatie te bevorderen. 

 

Zoals ik in de in de inleiding al heb aangegeven heeft de geschiedwetenschap tot 

dusverre geen bijzondere aandacht heeft geschonken aan zowel de UMCA, in 

vergelijking met andere missies, als Oost-Afrika, in verhouding tot West-Afrika, Er is 

mijns inziens dan ook aanleiding voor nader onderzoek. De archieven van de UMCA 

heb ik in het kader van deze scriptie uitsluitend op de gevolgen van de slavenhandel 

bestudeerd, maar er zou nog meer uit te halen zijn, zoals een kwantitatief onderzoek, 

dat ik niet heb gedaan, maar waarvoor ik voldoende reden zie. Tijdens het lezen van 

de diverse, uiteenlopende documenten viel het me op dat er veel aandacht was voor de 

slavenhandel. “Veel” is echter een relatief begrip, en daarom lijkt het me interessant 

om te bekijken welke andere onderwerpen de missionarissen ook onder de aandacht 

brachten, om vervolgens de hoeveelheid aandacht van ieder onderwerp te 

onderzoeken. Een en ander om mijn bevindingen over het discours van de 

missionarissen nader te kunnen onderbouwen. 
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