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Blik op Senegal, een land aan de westkust 
van Afrika. Waarschijnlijk woonde Phillis 

aan de westkust. 
(JEAN-MARIE, FLICKR)

HOOFDSTUK 1

Ontvoerd

Over Phillis’ kindertijd is niets bekend. We weten zelfs niet welke naam ze bij haar geboorte 
kreeg. Ook weten we niet waar en wanneer ze werd geboren. Uit een van haar gedichten 

kun je opmaken dat Phillis een fijne jeugd had in haar Afrikaanse moederland, en dat haar familie 
van haar hield. Aan dat fijne familieleven kwam plotseling een einde toen Phillis werd ontvoerd. 

Haar ontvoerders waren waarschijnlijk Afrikaanse 
mannen die werden betaald door Europese handelaren.

In die tijd beschouwden de mensen die in Afrika 
woonden zichzelf niet als bewoners van hetzelfde con-
tinent. Ze zagen zichzelf als leden van verschillende 
stammen. Deze stammen voerden vaak oorlog met elkaar. 
Zo kwam het dat het voor Europese handelaren makke-
lijk was om Afrikaanse mannen te vinden die leden van 
andere stammen wilden ontvoeren in ruil voor spullen. 
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Phillis werd in 1760 gekidnapt, waarschijnlijk door Afrikanen die werden betaald door Europese  

handelaren. 
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De Europeanen bleven meestal aan de 
kust. Ze gingen liever niet het binnenland 
in, want dan hadden ze meer kans om 
een ziekte op te lopen. In Afrika heersten 
namelijk ziektes waarvoor de Europeanen 
geen immuniteit hadden. 

De Afrikanen kenden het gebied 
natuurlijk veel beter en zij trokken ook 
minder aandacht als ze bij een dorp kwa-
men om mensen gevangen te nemen. 
Als ze genoeg mensen hadden ontvoerd, 
dwongen ze de gevangenen om naar de 
kust te lopen. Daar wachtten de Europese 
handelaren hen op. 

De man die Phillis samen met andere 
slaven meenam op zijn schip, was kapitein 
Peter Gwinn. Hij had opdracht gekregen 
van de Amerikaanse handelaar Timothy 
Finch om honderd ‘uitstekende slaven’ te 
kopen van lokale handelaren in ruil voor 
rum en andere goederen. 

Koperen armband die gebruikt is als ‘slavenarm-
band’. Zulke armbanden werden vaak voor slaven 

gegeven in plaats van geld.
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Finch had kapitein Gwinn gevraagd of hij zo min mogelijk vrouwen en meisjes mee wilde 
nemen. Hij had vooral behoefte aan sterke mannen die zwaar werk konden doen. Op de een 
of andere manier kwam ook de kleine Phillis in de groep slaven van Gwinn terecht. Met de 
anderen werd ze meegenomen naar Amerika. Waarschijnlijk heeft de slavenhandelaar haar 
aan boord genomen toen hij bijna aan het eind was van zijn reis rond de westkust van Afrika. 
Jaren later zag Phillis dit als een onderdeel van Gods plan voor haar leven. 

De slaven werden samengepakt op het schip en hadden bijna niet genoeg lucht om te ade-
men. Misschien had Phillis als kind iets meer bewegingsvrijheid dan de anderen. De tocht 
naar Amerika duurde tweehonderdveertig dagen. Toen het schip aan het eind van de reis in 
Boston aankwam, hadden maar vierenzeventig van de vijfennegentig slaven het overleefd. Een 
traumatische ervaring voor een jong meisje. 

Dit monument voor de slavenhandel staat in Zanzibar, een 
eiland aan de oostkust van Afrika. Het werd gebouwd als 

blijvende herinnering aan de gruwelen van de slavenhandel.
(KEVIN H., FLICKR)
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We weten niet of Phillis al op het 
schip werd verkocht of pas in de haven. 
In elk geval trok ze niet veel kopers. 
Met haar kleine, fragiele figuurtje leek 
ze niet erg geschikt om hard te wer-
ken. Toch waren er mensen die wel wat 
in het meisje zagen. Het waren John en 
Susanna Wheatley. Phillis miste haar 
voortanden. Dat deed hen misschien 
denken aan hun dochtertje Sarah, die 
een paar jaar geleden was gestorven 
toen ze zeven jaar was. John en Susanna 
dachten dat dit meisje ongeveer even 
oud moest zijn. Ze noemden haar Phil-
lis, naar het schip dat haar in Amerika 
had gebracht. 

Dit aanplakbiljet werd in 1820 opgehangen 
in Gambia, een klein land aan de westkust 

van Afrika. De slavenhandel bleef in  
sommige landen dus nog lang na Phillis’ 

dood voortbestaan.
(DAVID EN CHERYL MARSHALL, FLICKR)
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